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Abstract  
Summary  
Social media provides a new position of power to the single individual within PR and marketing 

campaigns. When a company uses social media as a communication tool in their PR and 

marketing practice, they have to adapt themselves after the customers’ needs and the new 

communication structure within social media. Communication in social media is different from 

traditional media, which is more one-way communicative and visual in its interaction, rather than 

the digital media that are more two-way communicative and viral through dialogue. If a company 

creates PR and marketing campaigns within social media without adjusting to the new rules of 

communication through dialogue, and instead try to apply traditional one-way communication to 

their campaigns, they put themselves and their brands in risk of public humiliation and loss of 

customers; the speed of the viral dialogue over social media can spread bad news fast, and with 

the newfound power of the single individual, the implications can thus be devastating for a 

company and its brand. If an organization does not respond and take part of the criticism that may 

be directed at them through the costumers’ comments, the negative dialogue among clients and 

the public within social media can quickly create a hazard environment for a company and its 

brand to be seen in.  

          The public within these social media platforms are more independent and continuously 

conversing with each other on a local and global scale. They share information, opinions, and 

experiences with both strangers and friends, and if a company wants to have a chance of creating 

a dialogue with a positive outcome with their customers, they have to adapt to the conversations 

to be able to satisfy the costumer’s needs. In that meaning the companies have to be prepared to 

talk with their costumers more than they talk at them to be able to take in all the feedback and 

possible criticism they may receive, and then use it in a constructive for the company’s 

development of their productions and relationships with their customers.  

           To succeed with PR and marketing through social media, the company and communicators 

need to define a communication strategy over how to maintain a viral dialogue with their 

customers, and how to handle and respond to comments and criticism the company may receive. 

By doing so, the company can figure out how to satisfy the needs of both the organization and of 

their customers at the same time as they create closer and more personal bonds to their targets 
groups. It is therefore critical for a company to research their target groups’ behaviors and needs 

before they commence any campaign or dialogue over the social web to be able to construct well-

planned campaigns that enforces trustful and stabile relations with their customers. If a company 

does not research the market within social media and their target groups, the company’s 

campaigns will probably not appeal to their customers, which can lead up to open criticism and a 

bad reputation for the organization over the social web.  

           Social media is a huge field of knowledge that needs research and education to be handled 

correctly and eliminate the risks of being social through social media. However, if PR- and 

marketing campaigns in social media are well thought out and open for dialogue and feedback, 

then PR and marketing through social media is the most effective tool to enhance and develop a 

company’s brand and its relationship with their customers. Social media is the communication of 

the future, and it is crucial that companies and communicators are able to understand and handle 

the new communication structure of social media in their PR and marketing practices to have a 

chance to gain customers in our digital world. The communicators and companies that know how 

to use the dialogue through social media for their own benefit can use their knowledge as the new 

competitive weapon in the battle of gaining customers.  
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1. Inledning 
Under de senaste tio åren har den enskilde individens kommunikationsvanor förändrats 

drastiskt genom utvecklingen av nätet och sociala medier. Personer världen över kan numera 

ständigt nå varandra för att dela bilder, filmer, upplevelser och åsikter. I och med den 

effektiva kommunikationen som sociala medier medför, tar fler och fler individer i dagens 

digitala samhällen del av de sociala medieverktyg och nätverk som finns till sitt förfogande. 

Dessa nya medier hjälper dem att själva anpassa ett informationsflöde vars innehåll passar 

deras livsstil och intressen. Således underlättar sociala medier individers kommunikation och 

livsstil på ett sätt traditionella medier inte har samma möjlighet till att göra. Därmed börjar 

traditionella medier förlora sin position som främsta sändare av budskap och kommunikation, 

eftersom sociala medier erbjuder ett effektivare kommunikationsflöde som flertal individer 

utnyttjar i sina daliga liv. 

 Företag börjar följaktligen inse vikten över att vara närvarande bland de sociala 

medieplattformer som majoriteten av deras kunder och målgrupper är en del av. Dock skiljer 

sig interaktionen mellan företaget och dess kunder inom sociala medier från traditionella i det 

hänseende att sociala medier inte är lika sändarorienterad i dess kommunikationsprocess som 

traditionella. Istället för att sända ut mängder av budskap till stora grupper i samhället bör 

företag istället anpassa sin kommunikation efter de kommunikationsprocesser som existerar 

över sociala medier. Det innebär att företag bör kommunicera genom dialoger och lyssna på 

kunders åsikter och tankar för att bygga relationer och främja marknadsföring. Denna nya 

kommunikation bryter därmed ned många av de traditionella barriärerna mellan sändare och 

mottagare vilket kan skapa förutsättningar för bättre och mer öppna kundrelationer mellan 

företag och kunder. Emellertid medför den nya dialogen med öppna åsikter, delaktiga kunder 

och massiv feedback, även risker för kritik från flera olika håll om företag hanterar sociala 

medier på ett felaktigt sätt. 

Företag måste därmed ta hänsyn till en problematisk balansgång vid hantering av PR 

och marknadsföring inom sociala medier; samtidigt som de är i behov utav att utforma en 

strategisk plan kring hur kommunikationen ska se ut, måste de även vara villiga att släppa 

kontrollen över dialogen till sina kunder.
1
 Kommunikationsarbetet kan således leda till 

utveckling och bra kundrelationer, men samtidigt vara mycket riskfylld om en kampanj skulle 

gå fel och spridas bland många kunder på olika medieplattfomer. Vid en sådan händelse kan 

konsekvenserna för företaget leda till stora förluster av både pengar och kunder.  

1.1. Syfte 

I denna uppsats ämnar jag att definiera och få en förståelse för riskerna att driva PR- och 

marknadsföringskampanjer via sociala medier. Jag vill vidare se över hur 

kommunikationsflödet inom sociala medier skiljer sig från traditionella, och samtidigt peka på 

tänkbara strategier för att undvika och förebygga risker inom dessa nya medier genom att 

analysera kampanjer som drivits och inte nått framgång i sociala medier. Jag tänker analysera 

kampanjerna utifrån svar från en frågeundersökning, samt teorier angående PR och 

marknadsföring inom sociala och traditionella medier för att se vilka faktorer som kan ha lett 

till att kampanjerna inte lyckades. På så vis vill jag belysa och ge en förståelse över huruvida 

marknadsföring och PR inom sociala medier är okontrollerbara och riskfyllda, eller om det 

finns lärdomar som kan kartlägga strategier och förutsättningar för ett stabilt PR- och 

marknadsföringsarbete inom sociala medier.  

1.2. Frågeställning 

Vilka faktorer kan bidra till att PR- och marknadsföringskampanjer inom sociala medier 

misslyckas med sitt syfte? Vilka är de främsta fallgroparna kommunikatörer bör känna till för 

att upprätthålla positiva relationer inom sociala medier? Hur skiljer sig kommunikationsflödet 

                                                 
1 Solis, Brian, Putting the Public Back in Public Relations. s. 38 
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mellan traditionella och sociala medier åt? Är sociala medier okontrollerbara till sin natur, 

eller finns det utarbetade strategier som kommunikatörer kan utnyttja i förebyggande syfte för 

att skydda företag som placeras bland dessa nya sociala plattformer? Vilka förutsättningar 

krävs för att nå ett lyckat PR- och marknadsföringsarbete genom sociala medier? 

1.3. Metod 

För att svara på uppsatsens frågeställningar har jag genomfört två kvalitativa undersökningar. 

Den första undersökningen är en case study där jag har valt ut och beskrivit fyra olika PR- 

och marknadsföringskampanjer som får sägas ha misslyckats inom sociala medier. Den andra 

undersökningen är en kvalitativ frågeundersökning med svar från tio respondenter som är 

verksamma kommunikatörer inom PR- och marknadsföringsområdet. Respondenternas svar 

utgör en del av mitt empiriska material och studieobjekt för min analys av de case studies jag 

har valt.
2
 Utöver mitt empiriska material har jag även valt ut teorier rörande PR och 

marknadsföring inom traditionella och sociala medier. Jag presenterar teorier som beskriver 

både traditionella och sociala medier för att få en helhetsbild över hur kommunikationsflödet 

mellan de olika medierna kan skilja sig åt. Därefter utnyttjar jag dessa teorier i min analys av 

vad jag menar kan ha bidragit till att de fyra utvalda kampanjerna inte lyckades från en 

teoretisk synpunkt, samt presentera faktorer som kommunikatörer bör ha i åtanke när de 

kommunicerar via sociala medier. Med utgångspunkt i mina empiriska undersökningar och 

min teoretiska bas vill jag presentera en analys från en teoretisk, men även från en mer 

praktisk synvinkel. 

 Min avslutande analysmodell är uppdelad i fyra steg. Först presenterar jag två modeller 

över hur kommunikation inom traditionella och sociala medier skiljer sig åt. Därefter 

sammanställer jag kontentan från mina två empiriska undersökningar för att visa vilka 

faktorer som kan ha bidragit till kampanjens misslyckande genom att analysera kampanjerna 

utifrån svaren jag erhållit från mina respondenter. Därefter fortsätter jag analysera 

kampanjerna utifrån mina redovisade teorier för att på så sätt göra en teoretisk analys över 

vad som gick fel. Jag avslutar min analys med en presentation över förutsättningar som kan 

hjälpa företag att undvika funna risker vid deras utnyttjande av sociala medier för deras PR- 

och marknadsföringskampanjer.  

 1.3.1. Frågeundersökningen 

I min kvalitativa frågeundersökning presenterar jag sju frågor angående huruvida PR och 

marknadsföring i sociala medier kan resultera i oönskad effekt och till och med sägas 

motarbeta eller förstöra ett företags PR- och marknadsföringskampanjer. Frågorna är 

uppdelade i fyra kategorier; risker kring sociala medier, strategier kring sociala medier, 

effekter av sociala medier samt en subkategori övrigt. Vid varje fråga presenteras ett kort 

problemområde rörande PR och marknadsföring inom sociala medier. Därefter ställs en 

förfrågan huruvida respondenten instämmer med påståendet, samt en motivering av tre 

bidragande faktorer till varför respondenten i så fall instämmer med påståendet. På så vis är 

frågeundersökningen inte helt strukturerad i bestämda ja- och nej-frågor, något som ger en 

möjlighet att se olika kvalitativa svar vid varje fråga istället för att ha förbestämda 

kvantitativa svarsvariabler. Således blir frågeundersökningen snarare kvalitativ än kvantitativ 

då svaren inte alltid resulterar i likvärdiga uppgifter från samtliga svarspersoner.
3
 

Uppdelningen av frågorna i de fyra ovan nämnda rubrikerna är gjord för att 

svarsrespondenterna snabbt ska kunna få en överblick över vilka teman frågeundersökningen 

berör samt för att underlätta svarshanteringen för både mig och respondenterna.
4
 Mer om 

                                                 
2 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 258. 
3 Ibid., s. 260. 
4 Ibid., s. 271. 
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valet av respondenter redovisas under avsnitt 4.2., där även ett urval av respondenternas svar 

presenteras.  

 1.3.2. Case Studies  

I uppsatsen presenteras en case study över fyra utvalda fall av PR- och 

marknadsföringskampanjer i sociala medier vars kampanjer kan sägas ha misslyckats av olika 

skäl. Jag har valt att fokusera på två kampanjer från de amerikanska företagen Wal-Mart och 

Skittles, samt två kampanjer från de svenska företagen Findus och Hewal Företagsrådgivare. 

Jag har valt att avgränsa mig till att analysera kampanjer som genomförts från år 2007 och 

framåt, främst eftersom sociala medier fick sitt största genomslag vid just 2007 vilket var året 

då det sociala nätverket Facebook blev ett globalt fenomen.
5
 Ingen av de utvalda fallen är i 

skrivande stund pågående kampanjer, utan de har antingen förändrats i sin utformning eller 

avslutats. Mer om urvalet av case studies redovisas senare under avsnitt 4.1., där även dessa 

case studies presenteras.  

1.4. Källkritik 

Källkritiken har utvecklats för att sålla bort källor som inte innehåller välgrundad kunskap. 

Källor ska alltså ge kunskap om verklighetens beskaffenhet och inte innehålla felaktig 

information eller vara tillkomna efter händelsens tillkomst.
6
 Vid källkritiken är det således 

viktigt att skilja mellan tre olika sorters källor; primärkällor, sekundärkällor och tertiärkällor. 

Informationssökning och kunskapsbildning via Internet tillfaller inte gruppen primärkällor 

och måste därför kritiskt granskas eftersom denna information inte nödvändigtvis kommer 

direkt från ett ursprungligt källmaterial.
7
  

 1.4.1. Internetkällor 

Vid urvalet av case studies, samt inhämtandet av information om dessa kampanjer, har jag 

utnyttjat Internet för att finna material som kan sammanställas för redovisning av 

kampanjernas utformning och händelseförlopp. Då samtliga dessa kampanjer har drivits på 

Internet är således nätet det mest effektiva verktyget för att finna kommentarer, bilder och 

information över kampanjernas utformning. Därutöver skriver forskare, vars 

undersökningsområde utgörs av sociala medier, främst om dessa mediers fördelar snarare än 

dess nackdelar. Jag har således varit tvungen att använda mig av Internet för att finna aktuell 

information om kampanjer som inte har kunnat hantera det nya kommunikationsflödet. Dock 

har jag insett att trovärdigheten kring information över nätet ofta kan bli problematisk genom 

den mångfald av hemsidor och information som finns på Internet. Följaktligen var det 

nödvändigt att välja bort flertalet hemsidor och endast använda ett fåtal som jag känner ett 

förtroende för efter hemsidans innehåll, uppbyggnad och utförande. Därför har jag till min 

bästa förmåga undersökt de bloggar och hemsidor som jag har valt för att hjälpa mig 

återskapa en bild av de fyra kampanjer som redovisas i denna uppsats. Detta för att få en klar 

överblick över huruvida den funna informationen kan ses som pålitlig. I denna uppsats 

uppfattar jag även Internets mångfald som något positiv i det hänseende att det ger 

möjligheten att inhämta aktuell information från flera nya och alternativa källor.
8
 Det har 

underlättat för mig att kunna kontrollera den fakta jag har funnit på flera hemsidor än enbart 

en.  

 För att en Internetkälla ska kunna anses vara trovärdig betonar Göran Leth i Källkritik 

för Internet att forskaren bör bedöma rimligheten i de resonemang som förs, noggrannheten 

och sanningsenligheten i förmedlingen av fakta, samt medvetenheten om erkända auktoriteter 

                                                 
5 Brown, Rob, Public Relations and The Social Web; How to Use Social Media and Web 2.0 in Communication, s. 164. 
6 Leth, Göran, Källkritik för Internet, s. 18. 
7
 Ibid., s. 20. 

8
 Ibid., s. 31. 
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och vedertagna uppfattningar i ämnet.
9
 Jag har därmed granskat kommunikatörernas bloggar 

för att se över hur de behandlar annan information och om deras kunskap på området verkat 

rättfärdigat. Jag har även kontrollerat att informatörerna ifråga är professionella och 

verksamma inom PR och marknadsföring och att de även skriver om andra aktuella händelser 

inom PR- och marknadsföringsområdet. Jag har även sökt upp den information jag har funnit 

på flera olika hemsidor för att se att källmaterialet inte skiljer sig från en källa till en annan. 

Jag har även valt ut information från hemsidor som klart hänvisar till ursprungskällan till 

deras information som de även grundar sina uppfattningar på. Detta för att kunna se konkret 

vad de grundar sina resonemang på. Dessa källor är till sin natur subjektiva och därmed till 

viss del vinklade. Därför har jag försökt att hitta främst de ursprungliga hemsidor där 

kampanjerna har drivits för att upptäcka egna exempel över hur kampanjprocessen 

utvecklades.   

 1.4.2. Frågeundersökningen 

 Frågeundersökningens validitet och tillförlitlighet skulle kunna ifrågasättas på den 

grund att jag inte har haft möjlighet att närvara när respondenterna svarade på 

undersökningen. Detta har inneburit en svårighet i att kontrollera huruvida svaren i 

frågeundersökningen som skickades ut via e-post, har utförts på rätt sätt jämfört med om 

frågorna hade skett under en personlig intervju. Peter Esaiasson framhäver emellertid i 

Metodpraktikan att bristande kontroll vid frågeundersökningar inte bedöms som något 

allvarligt problem, men att det inte går att utesluta felaktigheter som beror på att en enkät fylls 

i av någon annan, eller att svarspersonen har uppslagsböcker eller vänner till hjälp för att 

svara på frågorna.
10

 

 Vid frågeundersökningen är det vidare svårt att fastslå att jag har kartlagt samtliga 

existerande förhållningssätt att se på riskerna kring PR och marknadsföring via sociala 

medier. De kategorier som finns presenterade i undersökningen är emellertid en viktig del för 

analyseringen av de nedan redovisade kampanjerna, och tillför därmed en empirisk 

välgrundad kunskap till forskningen och är undersökta efter författarens bästa förmåga.
11

  

1.5. Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en bakgrund som ger en kort introduktion över vad sociala 

medier egentligen är, samt presenterar förutsättningarna för skapandet av de sociala medier vi 

ser idag. Avsnittet framställer även de främsta hemsidor som utnyttjas av kunder och 

praktiserande kommunikatörer på PR- och marknadsföringsområdet.  

 Det tredje kapitlet innefattar den teoretiska delen av uppsatsen och är uppdelad i tre 

subkategorier. Först framställs teorier över PR och marknadsföring i traditionella medier, 

därefter skildras nya teorier angående kommunikation i sociala medier. Den tredje delen 

beskriver hur relationer inom sociala medier ter sig genom definierande av målgrupper, 

kommunikatörens nya roll, samt hur mätning av effekter av sociala relationer och traditionella 

medier skiljer sig åt.  

 I det fjärde kapitlet presenteras de empiriska undersökningarna. Inledningsvis redovisas 

de fyra kampanjerna. Därefter framställs en helhetsbild över respondenternas svar från 

frågeundersökningen. Kontentan av detta analyseras i det femte kapitlet, vilket utgör den 

analytiska delen av uppsatsen. Där kommer jag först att analysera hur kommunikationen i 

traditionella och sociala medier skiljer sig åt för att sedan analysera innehållet från det 

empiriska materialet. Därefter presenteras resultaten i form av en analys, utifrån de 

presenterade teorierna, av vad som kan tänkas ha bidragit till att kampanjerna ifråga 

misslyckats med sitt syfte. Slutligen kommer jag att göra en sammanställning över de 

                                                 
9
 Leth, Göran, Källkritik för Internet, s. 32. 

10
 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individen, och marknad, s. 265. 

11
 Ibid., s. 189. 
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förutsättningar som kan ses som väsentliga för att nå en framgångsrik kommunikationsstrategi 

kring PR och marknadsföring inom sociala medier.  

 Det sista och sjätte kapitlet innehåller slutligen en avslutande diskussion med mina egna 

tankar och reflektioner kring ämnet.  
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2. Kontext 

2.1. Vad är sociala medier? 

Sociala medier är konstruerade för att användas inom social interaktion. De är skapta genom 

utnyttjandet av tillgängliga och storskaliga publiceringstekniker över Internet. Sociala medier 

använder således Internet och nätbaserad teknologi för att omvandla monologer till dialoger, 

där grupper och personer samtalar med varandra inom olika sociala medieplattformer. Det 

stödjer demokratiseringen av kunskap och information och utvecklar folk från att vara passiva 

mottagare av mediebudskap till att bli aktiva deltagare inom ett kommunikationsflöde där de 

kan göra sina röster hörda världen över.
12

 Ett exempel är Wikipedias definition av begreppet 

sociala medier som lyder som följer;  

”Sociala medier är aktiviteter som kombinerar teknologi, social 

interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig i uttryck i 

Internetforum, bloggar, wikier, podradion och artikelkommentering.”13 

 

 Sociala medier definieras även av de miljontals samtal som dagligen förs på nätet. 

Användarna av Facebook, Twitter, och bloggar har idag fått en möjlighet att uppnå en status 

likt journalister och experter på nätet när de ger råd, recensioner och delar åsikter om 

händelser, produkter och tjänster över de nya medierna. I sociala medier diskuterar 

konsumenter om varumärken, produkter och tjänster i realtid världen över. De lägger upp 

recensioner på deras bloggar, de tipsar om produkter och hemsidor på Facebook samtidigt 

som de varnar och uppmärksammar om varor och tjänster som inte håller vad de utlovar. 

Sociala medier förstärker på så vid den enskilde individens position som de nya 

opinionsbildarna i samhället, och förändrar därmed kommunikationsflödet mellan 

konsumenter och kommunikatörer.
14

  

 Majoriteten av dagens kunder har alltså förflyttas från traditionella medier till sociala 

nätverk. För att marknadsföra sig där kunderna finns tvingas följaktligen PR- och 

marknadsföringspraktiker att mer och mer utnyttja dessa nya kommunikativa vägar som 

verktyg i deras reklam- och kommunikationsstrategier.
15

 Bland samtalen inom sociala medier 

kan företag få möjlighet att se vad allmänheten tycker om deras produkter och tjänster och 

även lyckas uppmana till en positiv samtalston kring deras varor. För att överleva som 

kommunikatör krävs det att man deltar i samtalen och engagera kunder som ständigt samtalar, 

publicerar och recenserar om produkter och tjänster som de använder eller vill konsumera.
16

  

2.2. Webb 2.0.  

Författaren Larry Weber framhäver i Marketing to the Social Web fyra olika utvecklingsfaser 

av det Internet vi ser idag. Den första utvecklingsfasen av nätet, webb 1.0. utvecklades under 

1990 fram till 1995 och var fokuserad på Hyper Text Markup Language (HTLM), det vill 

säga kunskapen om uppbyggandet av hemsidor. Den andra fasen, webb 2.0, gav 

förutsättningar för ”vanliga” Internetanvändare, vars kunskaper kring kodning och skapandet 

av hemsidor var begränsade, att utnyttja Internet till att publicera ett eget innehåll som andra 

kunde ta del av. Detta skapade stora implikationer för företag och varumärken eftersom den 

nya tekniska utvecklingen skapade förutsättningarna för att låta Internet bli en ny plattform 

för effektiv kommunikation mellan människor. Individer kunde ta kontroll över vad som lades 

upp på nätet genom att ta del av eller sprida information själv.
17

 Vid 2004 skedde inget 

                                                 
12

 Weber, Larry, Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business, s. 15. 
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier (kontrollerad 2011-05-12). 
14

 Solis, Brian, Putting the Public Back in Public Relations, s. 27. 
15

 Ibid., s. 28. 
16

 Ibid., s. 32. 
17 Brown, Rob, Public Relations and the Social Web: How to Use Social Media and Web 2.0 in Communication, s. 2 
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tekniskt genombrott i webbutvecklingen, utan samma verktyg användes som tidigare vid 

webb 2.0. Den enskilda individen tog istället över mer spelutrymme över webben och började 

styra kommunikationen på Internet bredvid de stora organisationerna. En så kallad 

demokratisering av Internet tog vid och hemsidor och nätverk såsom Facebook, YouTube, 

MySpace och Wikipedia skapades.
18

 Denna utveckling har gett rum för den tredje fasen av 

webbutvecklingen, nämligen uppvaknandet av det sociala nätet som har skapat den 

genomgripande förändringen av kommunikationsflödet mellan producenter och konsumenter 

inom den PR- och marknadsföringen som vi ser idag. Den fjärde utvecklingsfasen har inte 

färdigutvecklats och det spekuleras fortfarande om vad den kommer att innebära. Forskare 

anser däremot att webb 4.0 kommer att framträda genom fortsatt teknisk utveckling av 

medieplattformer gällande videos, ljud, touchskärmar med mera.
19

  

2.3. Internetanvändning i Sverige 

I rapporten Word Internet Project Report 2010 från World Internet Institutes publicerades 

nyligen en rapport om Internetanvändande i världen. I rapporten framgår det att Sverige ligger 

långt före alla andra länder i Europa vad gäller Internetanvändning hos flera olika grupper i 

samhället. I rapporten framgår det att Sverige befinner sig högst på listan över 

Internetanvändare mellan åldrarna 18 och uppåt, där 80 procent av gruppen utnyttjar Internet. 

Därutöver utnyttjar 97 procent av samtliga ungdomarna och yngre vuxna under 18 år, Internet 

flera gånger i veckan. Se presenterade resultat i figur 1 nedanför.
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1; Internetanvändning i Sverige 

  World Internet Institutes rapport framhäver även att Sverige befinner sig på förstaplats 

över Internetanvändandet hos låg- respektive höginkomsttagare. Bland låginkomsttagare har 

70 procent tillgång till nätet i Sverige och bland höginkomsttagarna använder sig hela 94 

procent av gruppen Internet.
21

  

2.4. Facebook  

Facebook är ett socialt nätverk där Internetanvändare kan hålla kontakt med varandra över 

nätet. Idag har Facebook ca 120 miljoner användare världen över och fortsätter ständigt att 

växa. Hemsidan anses i skrivande stund vara den främsta av sociala nätverk och den skapades 

2004 av studenten Mark Zuckerberg vid Harvard University. Då var nätverket enbart 

tillgängligt för Harvards studenter, men på tre år växte Facebooks nätverk till ett globalt 

                                                 
18

 Brown, Rob, Public Relations and the Social Web: How to Use Social Media and Web 2.0 in Communication, s. 2. 
19

 Weber, Larry, Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business s. 12.  
20

 http://www.internetstatistik.se/content/2383-sverige-i-topp-world-internet-project-report-2010.html (kontrollerad 2011-05-12). 
21 Ibid., (kontrollerad 2011-05-12). 
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fenomen med miljontals användare. Idag värderas Facebook vara värt 15 miljarder dollar.
22

   

 Inom Facebook har användarna möjlighet att välja olika nätverk de vill tillhöra. Den 

huvudsakliga kontakten användare har och nyttjar inom Facebook är emellertid den mellan 

vänner och bekanta. För att få vänner på Facebook skickar användaren vänförfrågningar till 

andra användare inom Facebook som sedan kan nekas eller godtas av den andra parten. Om 

en vänförfrågan accepteras tillåter personen ifråga användaren som skickade en vänförfrågan 

att komma åt och se deras profil. Inom dessa profiler finns en offentlig wall där vänner och 

besökare kan lämna meddelanden, foton, länkar och videos för andra att se. Som användare 

kan man även ladda upp foton och placera tags på andra användare som är med på fotot. Då 

visas bilden upp på deras profiler och är även tillgängliga för deras vänner att se. Användare 

kan också ständigt uppdatera vad de gör genom att skriva in deras aktiviteter på sin status som 

är synlig för alla deras vänner på Facebook.
 23

  

 Användarna kan också ingå i olika grupper för att exempelvis visa upp sin åsikt i en 

aktuell fråga eller för att få information kring ett ämne som intresserar dem. Det finns även så 

kallade fanpages på Facebook som liknar en användares profilsida. Skillnaden mellan en 

profilsida och en fanpage är att fanpage ofta skapas för musikband, skådespelare, och företag 

istället för privatpersoner. Dessa fanpages kan utnyttjas som ett forum för dialog och 

marknadsföring för företag och organisationer, som exempelvis kan dela med sig av sin 

verksamhet och få Facebookanvändare att bli fans, alltså beundrare av deras sida. När en 

användare är en beundrare av en fanpage får de se statusuppdateringar från den i sitt 

nyhetsflöde. Nyhetsflöde finns vid alla användares startsida och ger användaren möjlighet att 

se över sina vänners senaste statusuppdateringar, vad de skriver på varandras walls, eller om 

någon av deras vänner ska delta i någon tillställning.
24

 

 Facebook har även tillåtit mjukvaruföretag att utveckla och skapa applikationer till 

mobiler och Iphones som underlättar interaktion med Facebook direkt via mobilen utan att 

behöva ha tillgång till en dator. Detta har i sin tur lett till utvecklingen av flera applikationer 

till andra sociala nätverk och skapat ännu en passage för kommunikation inom sociala medier. 

Närmare fyra miljoner svenskar är Facebookanvändare.
25

  

2.5. Twitter 

Twitter är den ledande micro-bloggplattformen som tillåter sina användare att skriva korta 

blogginlägg på mindre än 140 bokstäver. Dessa inlägg kan laddas upp via användarens profil 

inom Twitter genom datorn eller mobiler om man har tillgång till nätuppkoppling. Trots att 

inläggen är fåordiga kan Twitteranvändare locka till sig grupper av så kallade followers som 

följer deras uppdateringar och läser deras inlägg, som även kallas tweets. Dessa följeslagare 

behöver ingen förfrågan för att följa en persons uppdateringar, utan kan själva välja hur 

många de vill följa så länge profilerna är öppna för allmänheten, vilket ofta är huvudregeln.
26

  

 Twitters micro-blogg har blivit ett alltmer effektivt sätt att förkorta nyheter som sprider 

sig snabbt bland andra användare inom Twitter. Varje användare har, likt inom Facebook, ett 

eget nyhetsflöde som visas upp för användaren när han eller hon loggar in. I detta nyhetsflöde 

visas de senaste tweets som har skrivits av användare som de följer. Fördelen med ett sådant 

nyhetsflöde är att det är ickefiltrerat och direkt från skribenten utan redigering. Användare 

kan även markera särskilda ord i deras tweets med en hashtag (”#”) som då visar upp andra 

tweets som innehåller samma ord. Därmed kan Twitter visa upp olika trender och ämnen som 

är populära samtidigt som de visar folks åsikter kring ämnen som diskuteras. Cirka 92 procent 

av hela svenska befolkningen använder inte Twitter, fem procent använder micro-bloggen 

någon gång i månaden eller mer sällan. Därefter återstår det tre procent som använder Twitter 

                                                 
22 Brown, Rob, Public Relations and The Social Web; How to Use Social Media and Web 2.0 in Communication, s. 164. 
23 Ibid., s. 165. 
24

 Brown, Rob, Public Relations and The Social Web; How to Use Social Media and Web 2.0 in Communication., s. 166. 
25 http://www.checkfacebook.com/ (Kontrollerad 2011-05-12). 
26 Brown, Rob, Public Relations and the Social Web: How to Use Social Media and Web 2.0 in Communication, s. 171.  
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minst en gång i veckan, vilket motsvarar cirka 195 000 aktiva användare. Tidigare har många 

rapporter påvisat att Sverige har ungefär 100 000 användare på Twitter
27

, men idag uppskattas 

det vara 515 000 användare totalt.
28

  

2.6. Bloggar 

Begreppet blogg är en förkortning för ordet weblog. Det är svårt att precisera var de allra 

första bloggarna uppstod, men författaren Justin Kirby framhäver i Connected Marketing att 

den amerikanska bloggaren Jorn Barger var pionjären bland bloggar när han 1995 börja 

loggade via Internet. Fast det bloggande vi ser idag utvecklades först 1999 i och med att 

plattformen Blogger startade i USA. Det var den första hemsidan där enskilda individer kunde 

driva egna bloggar utan att behöva ha kunskaper inom HTLM.
29

  

 Bloggar tillåter alla att publicera och delta i flera trådkonversationer online. Bloggare 

skriver om saker de upplever, ser eller har en åsikt om. De skriver i realtid och blir därför ofta 

refererade som citizen journalists, även kallad medborgarjournalister som inte har några 

redigerare som kontrollerar vad de skriver, utan självständigt publicerar ett eget innehåll. Det 

framgår att flertalet bloggare de facto är journalister som vill ha en icke-redigerad plats att 

framhäva sina åsikter och idéer på. Deras offentliggörande kan upprätthålla eller förstöra ett 

företags produkter eller rykte om de når ut till många läsare som sprider det vidare till andra 

sociala nätverk.
30

  

 Bloggar kan vara utformade för att skriva och diskutera om särskilda ämnen eller ha 

olika inlägg som snarare liknar personliga dagboksinlägg kring bloggarens liv. Dock är det 

bloggar med en speciell nisch som lockar flest läsare.
31

  

2.7. Wiki 

En wiki är en hemsida med sökbar information där besökarna själva kan redigera och 

uppdatera innehållet och materialet. Ändringarna publiceras omedelbart utan fördröjningar på 

grund av granskningsförfaranden. För att motverka vandalism genom avsiktligt sabotage eller 

enkla misstag använder sig wikis av visionshantering. Det innebär att när någon skapar en ny 

version av en äldre tes sparas den gamla informationen kvar för att kunna återställas vid 

behov.
32

 

 Wikis är menade att vara fria och ha ett öppet innehåll som är tillgängligt för alla att ta 

del av, sprida och/eller uppdatera. Det främsta exemplet på en sådan wiki som är öppen för 

alla Internetanvändare att ta del av och redigera, är hemsidan Wikipedia, som är världens 

största digitala uppslagsverk. Det förekommer även wikis där enbart ett begränsat antal 

individer har möjlighet att redigera eller läsa innehållet. En sådan privat wiki kan göra 

arbetsprocesser mer effektiva eftersom medarbetarna kan göra modifieringar och redigera 

innehållet på varsitt håll samtidigt som alla i gruppen har en möjlighet att se vad deras 

kollegor har redigerat. En öppen wiki lockar ofta till sig många författare och växer ofta 

snabbt eftersom publiceringen av information inte fördröjs av granskning och redigering från 

experter. Vid första anblick kan wikikällor således ses som opålitliga eftersom författarna har 

så pass fria händer vid publicering.
33

  

                                                 
27

 http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/ (kontrollerad 2011-05-12). 
28 http://www.digitalkommunikation.se/2010/04/twitteranvandning-i-sverige/ (kontrollerad 2011-05-12). 
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 Kirby, Justin & Marsden, Paul, Connected marketing: the viral, buzz and word of mouth revolution, s. 157. 
30 Weber, Larry, Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business, s. 5. 
31

 Solis, Brian, Putting the Public Back in Public Relations, s. 64. 
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3. Teori 

3.1. Traditionella medier 

3.1.1 PR-yrkets historik och utveckling  

Begreppet PR-verksamhet har under åren haft ett flertal olika definitioner. Den vanligaste 

definitionen för att beskriva PR-verksamhet är att uppfatta dess verksamhetsområde som ett 

kontaktskapande yrke, vars ambitioner är att skapa goda relationer med intressenter för 

företag. Således framhäver även Larsåke Larsson, i Tillämpad kommunikationsvetenskap, att 

den huvudsakliga inriktningen inom PR-verksamheten är att skapa publicitet för företag och 

hjälpa organisationer att höja sitt anseende bland deras konsumenter.
34

  

PR som en yrkesinriktning har funnits i Sverige sedan 1940-talet. Då var 

kommunikatörers främsta uppgift att sprida information för att styra och påverka 

allmänhetens åsikter genom propaganda och manipulation. Vid början av 1980-talet fick PR 

en ny inriktning vars syfte var att förbättra organisationers relationer med sina kunder, samt 

utnyttja medier till att sprida information till allmänheten för att öka kunskapsbasen i 

samhället istället för att enbart påverka och styra den enskilde individen.  Yrket krävde en mer 

humanistisk syn som bestod av mer än enbart medierelationer, och PR-konsulter och PR-

byråer fick ett stort genomslag i samhället.
35

 

James Grunig skapade 1985 en PR-modell över hur de nya kommunikationsvägarna var 

beskaffade för att kunna skapa goda relationer mellan kommunikatör, organisationer och 

intressenter. I modellen utgår Grunig från två variabelpar; en- och tvåvägskommunikation, 

samt asymmetrisk och symmetrisk kommunikation. Utifrån dessa fyra variabler utvecklade 

han fyra kommunikationsmodeller inom PR-verksamhet: Publicitetsmodellen, 

informationsmodellen, den asymmetriska tvåvägsmodellen, och den symmetriska 

tvåvägsmodellen.
36

  

 

Kännetecken  Publicitets- Informations- Asymmetrisk Symmetrisk  

 modellen modellen tvåvägsmodell tvåvägsmodell 

Ändamål Propaganda Spridning av ”Vetenskaplig” Ömsesidig  

 information övertalning         förståelse 

Typ av  Envägs, inget Envägs,  Tvåvägs,  Tvåvägs,   

kommunikation sanningskrav sanning viktig obalanserad balanserad 

 

Kommunikations- Sändare Sändare Sändare Grupp 

modell 

 

 

 Mottagare Mottagare Mottagare Grupp 

Utvärdering  Begränsad, Begränsad, Undersökning Undersökning av 

och forskning enkel statistik observation av attityder förståelse  

Figur 2. Grunigs fyra PR-modeller, förkortad version 

I publicitetsmodellen försöker organisationer att väcka intresse från sina målgrupper 

genom budskap vars material både kan innehålla sanningar och viss mängd propaganda för att 

få uppmärksamhet. Informationsmodellen tillämpar ett mer journalistiskt inriktat arbete vars 

budskap ska innehålla sanningsenligt material utan manipulering som folket ska ta del av. 

Informationen är envägskommunikativ och ofta i form av pressmeddelanden vars syfte är att 

distribuera information från företag. Inom den asymmetriska modellen är kommunikation 

                                                 
34 Larsson, Larsåke, Tillämpad Kommunikationsvetenskap, s. 15. 
35 Cutlip M. Scott, Center H. Allen, Broom M. Glenn, Effective public relations, s. 28. 
36
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främst envägskommunikativ där sändaren utnyttjar övertalning och viss manipulering för att 

få individer att bete sig på ett sätt som företaget önskar. Den symmetriska modellen å andra 

sidan, kräver en mer balanserad kontakt mellan organisationer och kunder, där respekt och 

förståelse är viktiga komponenter för att bedriva lönsam kommunikation.
37

  

Grunigs fyra modeller över PR presenterade kommunikationskanalerna som var mer 

interpersonella och kommunikativa än tidigare kommunikation inom PR. Denna nya 

kommunikativa synpunkt tillsammans med den snabba utvecklingen av massmedia, skapade 

förutsättningarna för uppkomsten av nya mediekanaler där information tas emot och sprids 

snabbt mellan individer i samhället.
38

 Många kommunikationsforskare menar att utvecklingen 

har bidragit till att PR-konsulter har en fortsatt stark position i samhället eftersom 

organisationer behöver kommunikationskonsulters hjälp för att förbättra sin kontakt med 

deras konsumenter, vars medievanor ständigt förändras i dagens informativa samhälle.
39

 

3.1.2. Sändarorienterad kommunikation  

All kommunikation kräver i grunden en sändare, en mottagare, ett budskap och en 

kommunikationskanal. Vid arbete inom traditionella medier är det kommunikatörer som är 

sändaren av ett budskap, vars innehåll och kommunikationskanal är utformat för att mottas av 

en mottagare. Den sortens kommunikation är envägskommunikativ från sändare till mottagare 

och bygger på den kommunikativa basmodellen som presenteras nedan i figur 3.
40

    

 
 Sändare    Budskap    Medium    Mottagare  Effekt   

        

         Brus 

 Figur 3. Basmodellen i grundversion
41 

Basmodellen är sändarorienterad och beskriver hur en aktiv sändare påverkar en passiv 

mottagare. Den beskriver även mediums inverkan på budskapets framtoning, vars innehåll 

kan misstolkas av mottagaren om det inte är anpassat efter utvalt medium. Effekten kan även 

påverkas av huruvida budskapet sprids av flera olika sändare med hög tillförlitlighet, samt om 

sändaren och mottagaren liknar varandra.
42

 Denna modell har emellertid varit utsatt för kritik 

från flera håll då vissa kommunikatörer framhäver att kommunikation mellan två parter sällan 

är så pass enkel som basmodellen påvisar. Kommunikation mellan två parter fungerar bäst när 

den är en delad och ömsesidig upplevelse där två eller flera personer utbyter information.
43

 

Därmed har en annan modell introducerats som kallas konvergensmodellen.  

3.1.3. Ömsesidig förståelse  

Konvergensmodellen beskriver kommunikation som en dynamisk process som ständigt 

utvecklas och vars syfte är inriktat på deltagarnas strävan att uppnå en ömsesidig förståelse av 

ett budskap. Modellen uppkom under 1980-talet när kommunikatörer insåg att individer inte 

accepterade all direkt information från bland annat massmedier. Modellen skildrar 

kommunikationen mellan två parter som en cyklisk process utan direkt början eller slut. 

Meddelandet mellan parterna ger upphov till ny information som delas och cirkulerar mellan 

deltagarna tills de slutligen har en gemensam förståelse över ett budskaps innebörd. 

Deltagarna i dialogen bearbetar således meddelandet inom ett budskap genom information 

och ömsesidig förståelse som båda parterna aktivt tar del av för att kunna tolka och förstå ett 
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meddelande. Konvergensmodellen har ersatt tidigare begrepp såsom sändare, mottagare och 

meddelande med begreppen deltagare och ömsesidig förståelse.
44

 

  

 

 

 
  Uttrycker     Ömsesidig         Tolkar  

   Deltagare A   Förståelse              Deltagare B  

        Tolkar         Utrycker 
 

   

   

  Figur 4. Konvergensmodellen
45

 

  

 Konvergensmodellen är således en viktig del inom PR, vars huvudsakliga mål är att 

skapa goda relationer med sin omgivning. Det kräver att kommunikatörer kan skapa en 

ömsesidig förståelse med sina kunder, där båda parter i kommunikationsprocessen ska 

acceptera varandras tolkningar och åsikter samtidigt som de bör vara villiga att ta emot ny 

kunskap och nya tankegångar för att utvecklas. Konvergensmodellen är även intressant i ett 

modernt PR-sammanhang eftersom den synliggör kommunikationsflödet som ständigt pågår 

mellan kommunikatörer och kunder, där en god kommunikation uppstår från 

tvåvägskommunikation och gemensam förståelse.
46

 

3.1.4 Marknadsföringsteori  

Marknadsföringens huvuduppgift är att upptäcka ouppfyllda kundbehov och skapa 

tillfredställande lösningar för kunder. För att uppnå detta skriver författaren Philip Kotler i 

Kotlers marknadsföring
47

, att företag aldrig bör ta sina kunder för givet, samt ständigt 

undersöka hur tillfredsställda kunderna är med de produkter eller tjänster som företaget 

erbjuder. Kotler påvisar även att företag emellanåt bör erbjuda produkter och händelser utöver 

det vanliga till sina kunder där de uppmuntrar kunderna att kommentera och skapa en dialog 

med företaget. På detta vis kan företaget visa sig från en mer informell sida och ge kunderna 

möjligheten att komma dem närmare samtidigt som metoden även hjälper företaget att få en 

större kännedom över hur kundrelationer och kundernas behov ser ut.
48

  

3.1.5. Massmarknadsföring 

Vid traditionell marknadsföring genom radio, TV och tidningar sänds ett budskap direkt från 

en sändare till stora, homogena mottagargrupper. Denna kommunikationsprocess beskrivs 

som masskommunikation, ett begrepp som skapades under slutet av 1930-talet och vars 

huvudsakliga riktlinjer inte har förändrats nämnvärt sedan dess. Begreppet berör alla 

institutioner och metoder där individer utnyttjar teknologiska verktyg såsom tidning, radio, 

TV, och film för att sända ut information och budskap till en större publik. Under flera år har 

massmarknadsföring varit ett etablerat tillvägagångssätt för företag att nå ut till sina 

potentiella kunder inom reklam och PR genom olika former av massmedier. Budskap inom 

massmarknadsföring är till stor del envägskommunikativ och storskaligt i sin distribution och 

mottagande. Detta innebär att företagen för en relativt anonym och neutral monolog till sina 

kunder som ofta känns opersonlig till karaktären.
49

 Meddelandet inom dessa annonser 
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behöver dock vara relativt standardiserad och genomtänkt i sin utformning för att uppfylla 

uppgiften att nå ut till, och tilltala, flera konsumentgrupper samtidigt.
50

  

 Begreppet massa i masskommunikation definierades för första gången 1939 av 

sociologen Herbert Blumer. Begreppet beskrev en ny publik som var mycket större än någon 

tidigare grupp där individerna i en massa ofta är främlingar, både inom publiken och till den 

som sänder meddelandet. I och med att gruppen ofta saknar självmedvetande och identitet 

samarbetar de sällan med varandra för att se på budskapet objektivt. Följaktligen har de svårt 

för att agera eller sätta sig emot det sända budskapet och blir därmed ofta utsatta för 

manipulation och styrning av ledare och politiker, vars interaktion med individer är 

begränsad.
51

    

3.2. Sociala medier 

3.2.1. PR 2.0.  

Under mitten av 1990-talet observerade medieforskaren Brian Solis en skiftning inom PR-

verksamheter, en händelse som han har namngatt PR 2.0. Begreppet uppmärksammar 

genomslagskraften Internet har haft på PR- och marknadsföringsindustrin, vars verksamhet 

har förändrats sedan nätet och sociala medier har sammankopplat människor världen över. 

Kommunikationsflödet mellan individer har förändrats och detta har följaktligen påverkat PR- 

och marknadsföringsarbete. Opersonliga reklammeddelanden som sänds inom stora 

traditionella medier räcker inte längre till för att företag ska kunna nå ut till sina kunder i 

dagens digitala samhälle. Istället behöver kommunikatörer involvera sig direkt med sina 

kunder över nätet i sociala medier utan mellanhänder.
52

 Begreppet PR 2.0. beskriver hur 

Internet har förändrat den traditionella kommunikationsprocessen mellan kommunikatörer 

och kunder. Nätet har gett PR en ny dimension där kommunikatörer har möjligheten till att nå 

kunder, inte enbart genom så kallade gatekeepers, utan även genom användning av 

webbkanaler där de kan publicera och dela information direkt med sina kunder. I motsats till 

att sända ut reklam och marknadsförda meddelanden till stora, homogena målgrupper skapar 

PR 2.0. möjligheten till humaniserade och mer personliga kampanjer som utvecklas efter 

kundernas behov över dialogerna inom sociala medier.
53

 PR 2.0. och sociala medier har alltså 

utvecklat ett PR-arbete där kunder ses som aktiva rådgivare som kan förklara hur företagen 

ska bete sig för att vinna över dem, istället för att uppfattas som passiva mottagare av 

opersonliga reklammeddelanden. Se PR-verksamhetens utveckling nedan i figur 5.  

  PR  Traditionella Medier  Konsumenter 

PR Nya influenser  Konsumenter 

PR  Konsumenter 

Konsumenter  PR 

Figur 5. De nya relationerna inom PR.
54

 

Förutsättningarna till utvecklingen av PR 2.0. skapades för cirka tio år sedan när de första 

användarna av Internet skapade forum och egna, personliga hemsidor. Det var genom dessa 

kanaler folk började uttrycka sina tankar och åsikter till större grupper över nätet och skapade 

nätverk. Allteftersom Internet och IT-åldern fortsatte att utvecklas ökade även 

förutsättningarna för att skapa sociala nätverk och nya onlineverktyg för att finna och dela 

information. Några av de stora katalysatorerna till den sociala och informativa medievärld vi 
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lever i idag är hemsidor såsom Google och Yahoo!, vars sökmotorer snabbt hjälper den 

enskilde individen att söka och hitta information på egen hand. Dessa sökmotorer används än 

idag och utvecklas ständigt.
55

  

3.2.2. Word of Mouth 

Sociala medier fokuserar på dialoger och kommunikation mellan individer där information 

snabbt kan spridas världen över, från en grupp till flera, genom bloggar, videos, kommentarer 

och diskussionsforum. Begreppet Word of Mouth Marketing (härefter förkortat WOMM) är 

ett paraplybegrepp för olika marknadsföringssätt där metoder såsom buzz marknadsföring och 

viral marknadsföring (som förklaras mer ingående i rubriker 3.2.2.1 och 3.2.2.2) utnyttjas för 

att få konsumenter att börja diskutera och sprida nyheter om ett företags produkter eller 

varumärken. Författaren Kirby beskriver fenomenet Word of Mouth (härefter förkortat WOM) 

som en konversation mellan två ickekommersiella parter angående en produkt, varumärke 

eller händelse. WOM behöver således inte innebära någon kommersiell vinning för någon 

part utan är ett naturligt fenomen som kan uppstå bland konsumenter inom och utanför sociala 

medier. WOM kan därmed initieras och drivas av konsumenterna själva, vilket gör fenomenet 

svårt för företag att styra och ha kontrollera över.
56

  

 Istället för att vara transaktionsinriktad till sin natur är WOMM den typ av 

marknadsföring som bygger på dialoger och relationer. Budskapet går inte i en riktning från 

marknadsförare till kunder, utan utväxlas istället inom ett nätverk av konsumenter som ofta 

hittas bland sociala medier.
57

  

 

           Konsumenter 
    

  Konsument  Marknadsförings-   
     budskap       Konsumenter  
     

            

  Direkt    Mix av    Konsument 
   influens   marknadsföring    
  (från en   
  till en)     

      Marknadsförare 
 

 Figur 6 Modell över Word of Mouth Marketing
58 

 För att företag ska kunna ha en möjlighet att skapa WOM för företags egen vinning 

måste de på eget initiativ försöka utveckla en dialog där individer väljer att uppmärksamma 

och prata fördelaktigt om deras produkt, idé eller service. Dessa dialoger drivs av ett så kallad 

buzz mellan kunderna, där ett företag skapar något som väcker uppmärksamhet hos flera 

kunder som sedan delar med sig av händelsen till deras vänner och bekanta, som i sin tur 

fortsätter att prata om det med andra personer. Buzz marknadsföring grundar sig i idén att 

nöjda kunder sprider god information som gynnar företaget och dess rykte (begreppet 

kommer redovisas mer utförligt nedan i avsnitt 3.2.2.1.). Buzzet bland sociala medier kan 

starta genom en rolig video, en tävling eller en användbar produkt eller tjänst som kunder 

uppskattar, och som sedan uppmärksammas och sprids vidare via länkar och bilder över 
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nätet.
59

 Dessa diskussioner är dock svåra att förutsäga eller kontrollera eftersom sociala 

medier är snabba i sin spridning och öppna för alla att ta del av. Därför är det viktigt att 

ständigt se över dialogen som pågår bland kunder för att kunna få en uppfattning om hur 

kunder och individer talar om företaget och dess produkter.
60

 

3.2.2.1. Buzz marknadsföring 

När företag vill skapa en dialog om sitt företag bland sina kunder via sociala medier utnyttjas 

ofta buzz marknadsföring. Företaget skapar då en specifik händelse i media för att få individer 

att uppmärksamma deras kampanj bland deras vänner och bekanta, som förhoppningsvis 

väljer att sprida kampanjen vidare. Buzz marknadsföring kan på så vis vara ett väldigt 

kraftfullt sätt att snabbt och effektivt få uppmärksamhet bland dialoger inom sociala medier. 

Författaren Kirby hävdar att ett meddelande som är levererad genom buzz marknadsföring är 

svårt att ignorera eftersom lyckad buzz bland kunder innebär att många individer talar om 

kampanjen på flera olika sociala nätverk.
61

  

 För att starta upp ett buzz inom sociala medier behöver marknadsföringen vara 

högljudd, klar, åtråvärd, och helst unik i sin utformning. Samtidigt ska kommunikatörerna 

inse att WOM och buzz inte bör manipuleras fram, utan startas upp av kunderna själva. Om 

företag använder betalda ambassadörer, såsom kända bloggare för att skapar buzz kan de 

visserligen lättare kontrollera hur marknadsföringen och dialogen ter sig bland kunder, men 

ofta uppdagas marknadsföringsknepet bland kunderna och inget naturligt buzz skapas.  Om 

företag använder betalda, men okända, ambassadörer är risken fortfarande stor att kunderna 

inser att de har blivit manipulerade. Detta kan leda till att kunderna känner sig lurade över att 

vara försökskaniner för ett marknadsföringsknep och dialogen kring företaget kan ändra 

riktning och leda till kritik för företaget.
62

  

Det finns olika sätt att utveckla och utnyttja buzz inom dialoger på nätet. Exklusiv buzz 

kan skapas genom att en nyhet eller kampanj enbart når ett par utvalda personer innan den 

sprids vidare till allmänheten. Detta får folk att samtala om produkten eftersom de känner sig 

utvalda samtidigt som andra bekanta vill komma åt den åtråvärda och exklusiva produkten 

som alla pratar om, men inte alla kan få. Individer diskuterar det på flera sociala forum vilket 

i sin tur generar mer nyfikna kunder. Företag kan även skapa en privat kontakt med sina 

kunder genom att uppmuntra till ett samarbete där kunderna kan vara med och utforma deras 

produkter eller kampanjer genom dialog och engagemang.
63

  

Gemensamt för samtliga metoder inom generering av buzz är att kampanjer behöver 

vara kreativa och anpassade till målgruppen och den miljö som meddelandet levereras i. Om 

planering och förundersökningar utförs på rätt sätt angående definition av målgrupper och 

urval av plattformer inom sociala medier, kan buzz marknadsföring vara ett bra och effektivt 

sätt för att genera uppmärksamhet och PR på. Därmed är buzz marknadsföring en viktig 

komponent i PR- och marknadsföringsarbete via Word of Mouth.
64

  

3.2.2.2. Viral marknadsföring 

Likt buzz marknadsföring är viral marknadsföring en marknadsföringsmetod som grundar sig 

i att ett budskap, tjänst eller produkt är så unik och intresseväckande att de individer som 

exponeras för den har en stor benägenhet att sprida den vidare till sin bekantskapskrets utan 
någon pådrivning från företag. Istället för att försöka få kunders uppmärksamhet genom 

reklam utvecklar företag hemsidor och Internetmaterial som underhåller och tillfredsställer 

deras konsumenter till den grad att de vidarebefordrar innehållet till sina vänner genom e-post 
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eller andra sociala forum. Viral marknadsföring kan få folk att börja diskutera produkter eller 

tjänster som erbjuds, vilket skapar buzz som i sin tur kan genera mer försäljning.
65

 

 Målet med viral marknadsföring är följaktligen att skapa ett gensvar från deras 

konsumenter och se dem som möjliga förespråkare för företaget istället för passiva 

åskådare.
66

 När väl ett företag har hittat sin inriktning vid viral marknadsföring blir metoden 

ett viktigt tillägg för varumärkets helhets- och kommunikationsaktivitet över sociala medier 

och bland kunder. Kommunikatörer behöver likväl ha i åtanke att teknologins snabba 

utveckling inte enbart underlättar för företag att nå ut till allmänheten via sociala medier, utan 

även skapar förutsättningar för allmänheten att själva få tag på rikt underhållningsmaterial 

från olika håll. Konsumenter har utvecklat förmågan att alltmer bortse från ren 

marknadsföringskommunikation och kontrollerar mer och mer samtalen bland digitala medier 

såsom bloggar och forum. Dessa faktorer, samt fragmentering av publiker, gör det svårare för 

marknadsförare att nå ut till och engagera den nya, reklamskygga allmänheten. Följaktligen 

krävs det att företaget ständigt förbättrar sitt material över nätet för att kunna locka till sig nya 

kunder som väcker uppmärksamhet och samtal bland andra användare av sociala medier.
67

 

3.2.2.3 Influencer marketing 

Influencer Marketing är marknadsföring där företaget identifierar och involverar de 

konsumenterna som har mest påverkan inom företagets utvalda målgrupp. Härefter kommer 

dessa individer hänvisas som opinionsbildare som företaget försöker involvera och göra till 

förespråkare för företaget. Opinionsbildare utgör tio procent av individerna på Internet och de 

karaktäriseras efter deras frekventa och kommunikativa vanor över nätet. En sådan 

opinionsbildare tenderar att vidarebefordra sina åsikter till cirka tjugo närstående personer och 

flertal främlingar, som i sin tur uppmärksammar dessa åsikter till sina vänner och bekanta.
68

 

 Vid viral marknadsföring anses dessa opinionsbildare vara en viktig utgångspunkt för 

en spridning av positiv buzz bland kunder.
69

 Dessa opinionsbildare har även mer makt än 

andra deltagarna inom sociala medier eftersom de ofta startar upp och uppmärksammar 

specifika ämnen inom sociala medier som sedan fortsätter att diskusteras. De kan därmed vara 

en faktor till att förstöra eller etablera ett varumärke eller företag genom att ge deras åsikter 

kring en ny mediehändelse eller reklamkampanj. Opinionsbildarna som företag fokuserar på 

är ofta kända bloggare vars åsikter når många läsare, som sedan diskuterar ämnet vidare bland 

sina vänner.
70

 Således filtreras många händelser och produkter via opinionsbildare likt 

tvåstegshypotesen inom traditionella medier. Människors val grundas därmed inte enbart på 

den information som de mottagit genom sociala medier, även om majoriteten letar och hittar 

eget material som de startar diskussioner om.
71

   

3.3. Relationer inom sociala medier 

3.3.1. Kommunikatörens nya roll 

Kommunikatörens roll i sig har inte förändrats nämnvärt sedan sociala mediers inträde inom 

PR- och marknadsföringsområdet.  I grunden består fortfarande kommunikatörens 

verksamhetsområde av att definiera målgrupper, kommunicera med kunder och bygga upp 

kundlojalitet.  Kommunikationsprocessen är emellertid förändrad i det hänseende att sociala 

medier inte är sändarorienterad på samma vis som traditionella medier är, utan istället 

fokuserar på relationer och levande dialoger för att framföra ett budskap.
72
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 Vid arbete inom sociala medier bör därför kommunikatörer bortse från alla tankar kring 

envägskommunikation för att etablera en plats bland sina kunder. Istället bör fokus ligga på 

att ha en öppen dialog med individer där företaget förtjänar sin tillit från kunder genom 

trovärdighet, transparents och ärlighet i dialoger.
73

 Detta nya sätt att kommunicera inom 

sociala medier skapar förutsättningar till ett levande varumärke som kan förändras efter hur 

omvärlden ter sig och kundernas behov ser ut. Genom att utnyttja sociala medier för att lyssna 

på sina kunder och deras behov kan kommunikatörer effektivt skapa relationer och utveckla 

varumärket efter en levande dialog de har tillsammans med sina kunder.
74

  

 Innan kommunikatörer väljer att involvera sig i sociala nätverk bör de se över hur andra 

företag och kommunikatörer har använt sociala medier i sina kampanjer för att kunna få en 

bättre förståelse över hur marknaden och hur den nya kommunikationen ser ut och fungerar. 

Det anses nödvändigt att kommunikatören har en förståelse över Internets hastighet vid 

spridning av nyheter, idéer och åsikter när den färdas viralt bland kunder. Om 

kommunikatörer och företag har en bra förståelse över hur budskap färdas och relationer 

utvecklas inom sociala medier, kan de lättare utnyttja de digitala verktygen som finns till 

hands för att skapa en närmare kundkontakt med deras kunder.
75

  

 Utöver att lära sig hantera hur de nya kommunikationsverktygen och 

kommunikationsflödet inom sociala medier fungerar, bör kommunikatörer även ständigt se 

över sökmotorers resultat och rankningar över deras eget och andra konkurrerande företag vid 

skapandet av kommunikationsstrategier. Det är viktigt för att kommunikatören har en 

överblick över hur kunder hittar företagets produkter över nätet, samt hur de använder 

sökmotorer. När väl en kommunikatör har kartlagt och identifiera vilka de mest aktuella 

ämnena och söktermer som deras kunder utnyttjar för att hitta dem och deras konkurrenters 

produkter, kan de sedan utnyttja dessa termer i sin kommunikation och dialog med kunderna 

för att förbättra sitt sökresultat och effekter inom det sociala kommunikationsarbetet.
76

  

3.3.2. Att hitta sin målgrupp 

För att driva ett bra PR-arbete krävs ett dualistiskt synsätt på självkännedom samt kunskap om 

de målgrupper företaget vill skapa en dialog med.
77

 De målgrupper företag vill kommunicera 

med brukar benämnas som stakeholders, eller intressenter för företaget. Det är en av 

kommunikatörers största mål att identifiera dessa kundgrupper eftersom de bör anpassa deras 

marknadsföring inom sociala medier efter deras behov för att uppnå bra slutresultat. När 

kommunikatören väl har definierat deras målgrupper samt deras preferenser kan de arbeta 

med en marknadsföringsaktivitet som passar både företaget och den utvalda målgruppen.
78

  

 Efter att kommunikatören har identifierat sina främsta målgrupper behöver de 

kategorisera och analysera dem i ett försök att få en större förståelse vad gäller deras 

preferenser, tankar och behov. I traditionella medier genomförs detta genom en 

sammanvägning av de yttre och inre faktorerna som påverkar grupper och individerna i 

målgrupperna, såsom demografi, kön och utbildning.
79

 I sociala medier å andra sidan, ligger 

fokus på att kartlägga kunders beteende på olika hemsidor som de besöker och utnyttjar för att 

hitta de produkter och tjänster som passar deras livsstil. Kommunikatörer kan utnyttja 

innehållet i dessa digitala medier likt en databas fylld med information över hur kunders 

informationssökande ser ut. Genom att kartlägga en kunds beteende rörande vilka relevanta 

hemsidor som de besöker, samt hur samtal och interaktion ter sig på dessa sociala plattformer, 

kan företag få en klar översikt över hur en särskild kundgrupp samtalar, tänker och agerar, för 
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att sedan utnyttja informationen i sitt kommunikationsarbete.
80

  

 Traditionella metoder för att identifiera ett företags målgrupp är fortfarande relevanta i 

det hänseendet att Internet är mycket stort, och för att veta vilka personer och hemsidor 

företaget vill utnyttja bör samtliga företag börja med att avgränsa sin målgrupp genom viss 

demografi, särskilda intressen och beteenden som passar företagets produkter eller tjänster.
81

 

När den identifieringen tillsammans med kartläggningen av kundernas beteende inom sociala 

medier är utförda, kan samtliga undersökningar och avgränsningar utnyttjas för att planera 

kommunikativa insatser både inom traditionella och sociala mediekanaler.
82

 

3.3.3. Mätning och resultat av sociala relationer 

Nätet är ett mycket mätbart medium i och med att information och data sparas i databaser och 

hemsidor. Detta är en fördel för många företag som kan få anonym information och statistik 

över antalet besökare på deras hemsida, hur väl deras kampanjer sprids mellan användare, 

samt även se över hur den övriga Internettrafiken ser ut. Nätet erbjuder möjligheten att 

undersöka vad anställda, klienter och samarbetspartners anser om ett företags produkter, 

kampanjer och andra initiativ genom att överblicka aktiviteter och kommentarer vid mätning 

av effekter och resultat av sociala mediekampanjer. Aktivitet inom sociala medier mäts främst 

genom antalet kunder som deltar i olika kampanjer, köper en produkt eller prenumererar på 

företags blogg- och Twitterinlägg. Dessa mätningar presenteras ofta i realtid och kostar en 

beståndsdel av vad det skulle kostat att undersöka samma sak i traditionella medier.
83

 Genom 

att mäta exempelvis hur många kommentarer ett företag får på ett blogginlägg, eller hur 

många medlemmar eller kunder som använder en speciell aktivitet, kan företag få en snabb 

överblick huruvida deras kampanjer tillfredställer kunders behov eller om det är något som de 

borde ändra på.
84

  

 Mätning av effekter och resultat av kommunikationsarbete inom traditionella medier 

sker när kampanjerna har avslutats, och resultatet ger företaget en kvantitativ uppskattning 

över hur många som budskapet har nått ut till samt hur det togs emot. Kampanjer inom 

sociala medier å andra sidan, är ständigt pågående utan ett definitivt slut, och dess 

mätvariabler fokuserar på relationer och engagemang från företagets kunder. Sociala 

mediekampanjers effekter mäts därmed främst genom konversationer bland kunder, 

aktiviteter bland bloggkommentarer och produktomdömen över nätet, samt självklart 

engagemang och medlemskap utifrån företags kampanjer, hemsidor, och sociala nätprofiler.
85

 

Mätning av effekter av kampanjer inom sociala medier är på så vis mer kvalitativa än 

kvantitativa i sin utformning jämfört mot mätning av effekter av traditionella medier.
86

  

 Vid mätning av ett företags rykte och anseende bland kunder inom sociala medier tar 

företag alltså reda på vad allmänheten tycker och säger om dem över olika sociala 

mediekanaler. Sociala medier kan direkt visa hur folk samtalar om företaget och hur stort 

engagemang som finns runt deras produkter på bloggar och inom sociala nätverk; medierna 

framhäver vad personer anser om företaget och visar om det finns ett genomgående mönster i 

dialogerna, samt om tonen bland kunderna är positiv, neutral eller negativ. Denna information 

är viktig att se över eftersom det är den informationen som kunder möts av när de hittar 

upplysningar om företaget inom sociala medier, främst om de utnyttjas sökmotorer. 

Sökmotorer visar nämligen upp de ämnen som berör företaget och ger ett helhetsintryck över 

vad folk anser om företag och deras produkter. Därmed är sökresultaten hos sökmotorer en 
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viktig faktor för att skapa en bra dialog inom PR och marknadsföring i sociala medier.
87

      

3.3.4. Illusionen av kontroll inom sociala medier 

Nätet utgör en plattform där alla har möjlighet att publicera eget material, tala fritt och snabbt, 

samt sprida information utan stora kostnader. Nätet innehåller således mycket information 

som är svår att överblicka då det ständigt tillkommer nytt material. Detta leder till att samtliga 

dialoger och innehåll bland sociala medier är svåra att hantera, och kommunikatörer bör inse 

att en kontroll över dialoger inom sociala medier är svår att uppnå.
88

  

 Kontrollen över budskapet som återfinns mellan kunder och företag inom traditionella 

medier skiftar inom sociala medier från marknadsförarna till konsumenterna. Nätet erbjuder 

konsumenter verktyg till att finna det de har behov utav när de har behov utav det, vilket ger 

dem ett övertag inom dialogen med företag; kommunikatörer bestämmer inte längre över var 

kunderna får sina nyheter, information och avledning ifrån, utan bör istället lyssna på vad 

kunderna vill ha och sedan fokusera på hur de på bästa vis ska kunna erbjuda produkter som 

täcker kundernas behov. Denna expansion rörande tillgången av flera mediakanaler och 

valmöjligheter för kunder att hitta alternativa produkter och lösningar har lett till att 

massmediemodellen har förlorat sin effekt, och en masspublik i dagens fragmenterade 

mediesamhälle är svår att hitta.
89

  
 Internet har gett publiken mer makt på ett revolutionerande sätt, och människor är inte 

längre lika bundna till traditionella medier för att få information. Företag förlorar därmed 

kontrollen över hur kunder hittar och utnyttjas information. Dock ersätter inte digitala medier 

de traditionella mediernas syfte att visa upp information genom annonser och reklam i 

samhället, men de underlättar arbetet för företag att kunna interagera med sina kunder på en 

mer direkt, intim och lojalitetsbyggande nivå.
90

  

 Interaktivitet kan ses som en möjlighet för kommunikatörer att kontrollera den miljö 

som företag och varumärken befinner sig i när de utnyttjar sociala medier i PR- och 

marknadsföringsarbete. Sociala medier gör kunden aktiv i sitt deltagande i 

kommunikationsprocessen för att kunna motta ett budskap eller meddelande medan 

kommunikationsarbete inom traditionell marknadsföring, som är linjär i sin utformning, gör 

kunden passivt exponerad till produktinformation.
91

   

 Det finns därmed en klar skillnad mellan hur företag utnyttjar traditionella och sociala 

medier inom kommunikationsarbete. Över sociala medier framhävs och utvecklas produkter 

och kampanjer stegvis genom en pågående interaktion mellan företag och kund, där företag 

undersöker vad deras kunder vill ha bit för bit, för att sedan kunna skapa en produkt som är 

anpassat efter kundernas behov.
92

 I PR- och marknadsföringsarbete inom traditionella medier 

har kunden ingen kontroll över hur de blir exponerade för information från företag, utan 

kommunikationen består främst av annonser och produkter som är presenterade en efter en i 

ett linjärt flöde med ett förutbestämt ordningsföljd som kunderna inte kan påverka eller 

förändra.
93

  

 Det nya interaktiva kommunikationsflödet som sociala medier erbjuder kan vid första 

anblick anses vara överlägset det linjära kommunikationsflödet inom traditionella medier 

rörande bemötande av kunders behov. Men som har påpekats tidigare finns de tillfällen då 

traditionella medier kan anses vara effektivare än sociala, exempelvis om företag vill 

marknadsföra och kommunicera mer visuellt än verbalt för att få uppmärksamhet.
94
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 Oavsett om ett företag vill utnyttja traditionella eller sociala medier i sitt 

kommunikationsarbete är det viktigt att de inser att kunder använder olika medier på ett 

strategiskt sätt; de utnyttjar helt enkelt olika medier beroende vilka behov och mål som de 

behöver tillfredställa.
95

 Kommunikationen inom sociala medier är på så vis mer passande för 

kunder som vill ha en direkt kontakt med företag, istället för att ta emot bildliga 

reklambudskap och information som finns inom traditionella medier. Sociala medier är helt 

klart bättre än traditionella medier när det gäller att uppnå en nära kundrelation och 

interaktion med allmänheten, men traditionella medier fortfarande är det bästa alternativet vid 

marknadsföring som är mer visuell än viral.
96
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4. Empiri 

4.1. Case studies 

4.1.1. Urval av PR- och marknadsföringskampanjer 

Vid urvalet av de presenterade PR- och marknadsföringskampanjerna vände jag mig först till 

sökmotorn google.se för att finna PR- och marknadsföringsbloggare som diskuterade 

konsekvenserna av kommunikationsarbete inom sociala medier. Jag fick upp ett antal träffar 

rörande problematiska PR- och marknadsföringskampanjer inom sociala medier. Jag fortsatte 

att välja de kampanjer som diskuterades på fler än tre stora PR- och kommunikatörsbloggar. 

Efter jag hade funnit ett antal kampanjer som passade min sökning fortsatte jag min utgallring 

genom att söka information om de presenterade kampanjerna i artiklar och informativa inlägg 

över webben. På så vis kunde jag minska mitt urval till fyra kampanjer vars information var 

mer omfattande och mindre vinklade. Detta hjälpte mig även att utöka och kontrollera mina 

Internetkällor från flera olika håll. Därefter har jag även till min bästa förmåga försökt söka 

upp de ursprungliga hemsidorna av de fyra utvalda kampanjerna genom sökmotorer och 

företagens hemsidor för att få en bättre översikt kring hur kampanjen var utformade. Utifrån 

detta har jag återskapat och redovisat hur kampanjerna startade och utvecklats nedanför. Jag 

ska senare utnyttja dessa fall i min analys för att jämföra om svaren från respondenterna i 

frågeundersökningen och teorierna kan återknytas i verkligheten.  

4.1.2. Wal-Marts Facebook kampanj  

Wal-Mart är världens största detaljhandelskedja och dess butiker finns i 15 olika länder 

världen över. Företaget är den största privata arbetsgivaren i USA, och i en rapport 

socialmedia.org framhävs det att nio av tio personer i USA handlar på Wal-Mart.97 I augusti 

2007 bestämde sig Wal-Mart för att lansera en marknadsföringskampanj via Facebook. 

Kampanjen kallades Wal-Mart’s Roommate Style Match, vars syfte var att öka försäljning 

genom att marknadsföra sig direkt till en yngre målgrupp inom en social plattform samtidigt 

som kampanj även skulle hjälpa deras kunder att finna produkter som de behöver.  

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Wal-Marts Facebookprofil för Wal-Mart’s Roomate Style Match
98

 

Den sociala marknadsföringskampanjen och profilen på Facebook var främst riktad mot 

studenter och produkter de kan behöva när de återvände tillbaka till collage vid hösten. Målet 

var att främja konsumentbeteendet av studenter genom att låta dem gå med i Wal-Marts 

Facebookgrupp och uppmana dem till att designa egna digitala studentrum via en länk till 
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Wal-Marts hemsida. Kunderna fick även göra ett test där det skulle svara på en rad frågor 

angående deras personliga klädstil, rum och mål efter collage. Därefter fick de ett resultat som 

presenterade deras personlighet och tipsade om kläder och produkter från Wal-Mart som 

passade deras stil och studentrum. Kunderna kunde även själva leta upp andra 

inredningsdetaljer till deras digitala rum genom en sökmotor som visade upp olika produkter 

från Wal-Marts hemsida.
99

   

 Dock blev resultatet inte det som Wal-Mart hade förväntat sig, och profilen på 

Facebook började slå tillbaka på Wal-Marts verksamhet efter enbart ett par veckor. Wal-Mart 

utnyttjade främst sin Facebookprofil för att vidarebefordra sina kunder till företagets hemsida, 

och valde bort diskussionsforum och därmed möjligheten att ha en öppen dialog med sina 

kunder över Facebook. Hemsidan och profilen på Facebook innehöll visserligen en mindre 

samtalsfunktion för att ta emot kortare kommentarer från kunderna, men den var främst 

införskaffad för att kunna ta emot beröm för deras produkter och stiltips, inte för att få massiv 

feedback. Wal-Mart valde även bort många kommentarer som ifrågasatte Wal-Marts kampanj 

på deras Facebookprofils wall. Ett antal kommentarer ifrågasatte exempelvis varför Wal-Mart 

försökta visa upp en ny image som kändes dyr och modeinriktad, till motsats från deras 

vanliga framtoning som fokuserar på att vara billig och praktisk.100   

 Wal-Marts dåliga kommunikation och kritik från kunderna uppmärksammades av ett 

par bloggare, vilket ledde till att fler uppdagade problemen med Wal-Marts marknadsföring 

och kritiserade den. Fler individer som motsätter sig Wal-Mart upptäckte missnöjet och tog 

tillfället i akt att skapa diskussionsflöden på Facebook till Wal-Marts nackdel. 

Facebookgruppen Anti-Walmart skapades och fick stort spelutrymme till att uppmärksamma 

Wal-Marts sätt att tysta ned kritik och enbart utnyttja Facebook till att sälja mängder med 

produkter. Facebookprofilen fortsatte att dra till fler människor som opponerade sig emot 

Wal-Mart genom att skapa Facebookgrupper vars mål var att smutskasta företaget. 

”Do people realize WHY prices are so low at Wal-Mart? cause THEY  

DO NO PAY LIVING WAGES to employees in America and  

THEIR CHINESE FACTORIES ARE BASICALLY SLAVERY.”  
 

 Figur 8. Kommentar från Facebook-profilen, från användarnanet ”Whit Ashley” 
101

 

Flera kommentarer påvisade Wal-Marts baksidor och uppmanade folk att stödja deras lokala 

varuhandlare för att slåss mot bolagsjätten som försöker tysta ned sina kunder och enbart 

fokuserar på företagets vinstintressen. Efter ett par veckor av denna kritik valde Wal-Mart att 

stänga ned kampanjen och har idag enbart kvar deras företagsprofil på Facebook.
102

  

4.1.3. Skittles Twitterkampanj  

Skittles är ett varumärke vars huvudprodukt är fruktsmaksatta godisbitar i olika färger. 

Företaget startade upp i Storbritannien 1974 och började importera sina varor till USA vid 

1979. Vid början av mars 2009 lanserade Skittles en nätbaserad marknadsföringskampanj där 

de återkopplade material och kommentarer från olika sociala medieplattformer till deras egen 

hemsida. Microbloggen Twitter och dess användare var den medieplattform som Skittles 

främst utnyttjade i ett försök att uppmuntra folk att prata om deras produkter inom sociala 

medier. Skittles installerade en sökmotor på Twitters hemsida som sökte upp alla tweets, 

alltså meddelanden från användare på Twitter, vars inlägg hade markerat ordet ”skittles” 
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någonstans i meddelandet. Tanken var således att få deras kunder att börja skriva om deras 

produkter och starta en diskussion kring utbudet av deras godis, vilka som äter dem och hur 

bra kunderna tycker att de är. Denna metod slog emellertid tillbaka på Skittles när det visade 

sig att marknadsföringskampanjen ökade tweets vars karaktäristiska drag var fyllda med 

svordomar och elakheter om Skittles istället för positiva kommentarer om Skittles 

produkter.
103

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9. Mike Butchers kommentar som återspeglades på Skittles hemsida
104

.  

När väl en person hade börjat skriva meddelanden vars innehåll var ”skittles gives you 

cancer”, följde fler efter för att se huruvida Skittles stoppade deras kommentarer eller ej. Efter 

enbart två dagar var uppdateringarna från Twitter fyllda av meddelanden som diskuterade allt 

annat än hur gott Skittles godis är.
105

   

 Andra kommentarer vars innehåll inte enbart innehåll provocerande meddelande, 

fokuserades på att poängtera ut att det var modigt av Skittles att ge upp all kontroll kring 

deras varumärke på Twitter, men att det hade varit modigare, och framför allt bättre, om de 

ville engagera sig direkt med deras kunder istället för skapa en kampanj som enbart kopierar 

vad som händer på en annan medieplattform.
106

 Trots dessa kommentarer från kunderna tillät 

Skittles kampanjen att fortgå ett par veckor. Än idag finns ett Twitter-flöde på deras hemsida, 

fast nu har Skittles gjort ett par modifikationer; de visar endast upp företagets egna tweets 

istället för kundernas, och de uppmanar till en direkt dialog med deras profil de har på 

Twitter.
107

 

4.1.4. Findus utser Sveriges bästa mamma på Facebook 

Findus är ett svenskt livsmedelstillverkningsföretag som har sina rötter i Skånska 

landsbygden, och startade upp 1941 när konfektföretaget Marabou köpte upp Skånska 

Fruktvin och Likörfabriken i Bjuv samma år. Förtaget döptes om till Findus först 1945, som 

en förkortning till det gamla namnet Fruktindustri, och de skapade historia när de lanserade de 

första djupfrysta matprodukterna i Sverige.
108

 Deras produkter fokuserar både på mat till den 

enskilde individen, men lägger även stor vikt på att tillverka mat som ska hjälpa föräldrar att 

laga snabba och nyttiga familjemiddagar.
109

  

 Vid mars 2010 tillkännagav Findus i ett pressmeddelande på Facebook en tävling där de 

skulle utse Sverige bästa mamma för att uppdaga vardagshjältarna som håller samman 
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familjer landet runt i Sverige. Se citat från Findus egen presentation över tävlingen nedan: 

 ”Findus vill hylla alla hjältar till mammor som kämpar med vantar och 

söndersnutna näsor, svar på tal och uppmuntrande ord, hämtning och lämning 

fiskpinnar och pannkakor, barn-tv och sagostunder.” 
110

 

Findus fortsätter att beskriva hur det föds ca 100 000 barn varje år, och att 100 000 kvinnor 

därmed blir nya mammor varje år. De ville hylla dessa familjehjältar som tar hand om sina 

barn genom hämtningar från skolan, uppmuntrade ord, god mat, barn-tv och sagostunder 

genom att uppmärksamma dem i denna tävling. Denna vinkling av pressmeddelandet 

framhävde att matlagning och föräldraskap enbart tillföll mamman i familjen, och pappor blev 

bortglömda i ekvationen. Detta medförde negativa kommentarer från bloggare som ansåg att 

företaget hade en gammalmodig tolkning över hur en kärnfamilj ser ut och fungerar. De 

började ifrågasätta vinklingen kring kampanjen och skrev på deras bloggar och Twitter-profil 

citat såsom; 

 
  ”Hade det inte varit fräschare att kora ”Sveriges bästa förälder”. Pappor torkar 

  väl oxå snoriga näsor?”
111

  

 

 Dessa kommentarer uppmärksammades och spreds snabbt inom olika sociala nätverk, 

främst på Findus profilsida på Facebook och inlägg via Twitter. Kort efter att nyheten spreds 

bland kunder och bloggare, uppmärksammade även Rättviseförmedlingen diskussionen på 

deras blogg. De ogillade Findus synsätt att sammankoppla matlagning och föräldraskap enbart 

med mammor och bortseende av alla män som kämpar för att leva ett jämställt liv. 

Rättviseförmedlingen uppmanade därför Findus att ha nomineringar för pappor likväl som 

mammor i sin tävling, och uppmuntrade andra individer att kontakta Findus marknadschef för 

att framföra sina åsikter.
112

 Många följde uppmaningen och flera kunder kommenterade den 

felaktiga inriktningen på tävlingen. Enbart en dag senare efter inlägget från 

Rättvisförmedlingen kommenterade Findus kritiken från kunderna i deras blogg där de skrev 

följande ursäkt;   

 
”Tävlingen har väckt era känslor och åsikter och jag är glad över att ni framför 

dessa till oss. Diskussionerna har handlat om att papporna är lika bra som 

mammorna – och att det egentligen handlar om att vara en bra förälder. Vi kan 

inte annat än att hålla med.”113
 

 

Därefter ändrade de även på tävlingsinformationen och inkluderade både mamman och 

pappan istället för enbart mamman, och döpte om tävlingen till Världens bästa förälder.
114

  

4.1.5. Företagsrådgivare Hewals kundhantering 

Hewal Företagsrådgivare är ett svenskt företag som ger professionell rådgivning i 

abonnemangsform till små och medelstora företag över hela Sverige.
115

 De har idag drygt 

5000 aktiva kunder som de hjälper med allt från juridiska frågor till skatte- och 

bokföringsärenden.
116
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116 http://www.hewal.biz/2009/04/17/bloggarna-och-kritiken/ (Kontrollerad 2011-05-12). 
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 Vid början av januari 2009 underskattade dock Hewal dialogen som sker mellan 

konsumenter på bloggar och sociala nätverk. Allt startade när Hewal skulle sälja 

företagsrådgivning till en kund under ett tre månaders långt abonnemang till ett billigare pris 

än vanligt. Efter de tre månaderna hade passerat sände Hewal ut ännu en faktura där det stod 

att kunden skulle fortsätta betala för deras tjänster i ett helt år istället för de tre månaderna 

som kunden trodde han hade skrivit upp abonnemanget på. Kunden protesterade och menade 

att han inte hade gått med på ett abonnemang som var ett år långt, men Hewal höll fast vid att 

de inte kunde göra något åt situationen utan att kunden hade missuppfattat deras erbjudande, 

och att abonnemanget hade förlängts till ett år eftersom kunden inte hade avsagt sitt 

abonnemang efter tre månader. Kunden bloggade då om Hewal och varnade om deras dåliga 

kundbemötning och manipulativa sätt till sina läsare. Efter ett par dagar visade sig två 

kommenterar på bloggens kommentarsfält som försvarade företaget och skrev hur 

”jättenöjda” de var som kunder hos Hewal. Kommentarernas IP-adresser visade sig emellertid 

inte vara skrivna av Hewals kunder utan av Hewal själva, då kommentarerna spårades till 

deras hemsida. Kommentarerna var således ett försök från Hewal sida att neutralisera negativ 

kritik angående deras företag, och de fortsatte att visade sig på fler bloggar där kunder visade 

upp kritiska recension gentemot Hewal.
117

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10. Sökresultat av ”Hewal” på Google.se  

Detta sätt att motarbeta kunders kritik uppmärksammas av fler kunder och bloggare, vars 

negativa kommentarer spreds så snabbt att Hewal inte kunde motsätta sig kritiken. När de väl 

ville göra rätt för sig och be om ursäkt för sitt beteende ville kunderna inte lyssna. Istället 

fortsatte de att skapa stora diskussionsforum för att diskutera ämnet och varna fler. Detta har 

lett till att privatpersoner som skriver in ”Hewal” på Googles sökmotor mottas av sökträffar 

över bloggar och diskussionsforum med rubriker såsom ”Kunden som retar gallfebern på 

Hewal Företagsrågivare” och ”Sanningen om Hewal AB”. Dessa inlägg har fått så många 

träffar att några av dem placeras framför Hewal egna webbsida, som är placerad på andra eller 

tredje plats vid Googles webbrankning bland alla negativa inlägg och varningar från 

missnöjda kunder.
118
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4.2. Frågeundersökning 

Jag har utfört en frågeundersökning med tio praktiserande kommunikatörer. Fem av 

respondenterna är kommunikatörsbloggare och de andra fem är verksamma inom svenska PR-

byråer. Frågeundersökningen består av sju olika frågor som är sorterade inom fyra kategorier; 

Risker inom sociala medier, strategier inom sociala medier, effekter av sociala medier samt 

övrigt.  

4.2.1. Urval av respondenter 

Jag startade mitt urval av respondenter genom sökmotorn google.se. Där fann jag 

rankresultaten över de främsta kommunikatörsbloggare och PR-byråer som praktiserar inom 

sociala medier i Sverige. Efter sökresultatet besökte jag flertalet av dessa 

kommunikatörsbloggare och PR-byråers hemsidor för att få en överblick över huruvida deras 

kunskapsområde berörde min frågeundersökning eller ej. Jag valde sedan ut femton av de 

kommunikatörer som jag vill ta kontakt med, eftersom författaren Esaiasson framhäver att 

forskare får räkna med att cirka 30 procent av de utvalda respondenterna inte kommer att 

svara vid enkät- eller frågeundersökningar.
119

 Jag fortsatte ett söka efter nya respondenter att 

skicka ut frågeundersökningen till samtidigt som jag skickade ut påminnelser till tidigare 

respondenter som inte hade svarat på frågeundersökningen efter att en vecka hade passerat, 

eftersom påminnelser tenderar att öka på svarsfrekvensen.
120

 Jag har fortsatt att arbeta på detta 

vis fram till att jag har fått svar från fem kommunikatörsbloggare och fem kommunikatörer 

från PR-byråer.  

 Genom att strategisk välja ut kommunikatörer vars arbete och bloggar berör PR och 

marknadsföring i sociala medier har jag möjligheten att se huruvida samtliga 

kommunikatörers tankar överensstämmer eller skiljer sig åt vid diskussionen angående risker 

inom sociala medier. Således vill jag kunna redovisa hur den existerande mängden 

huvuduppfattningar bland några av Sveriges främsta kommunikatörer, rörande PR- och 

marknadsföringsarbete inom sociala medier, ser ut.
121

   

 Jag har valt att skydda mina respondenter genom att ge dem anonymitet i 

frågeundersökningen eftersom jag ber dem att kritisera en stor del av deras arbetsområde.  Att 

utlova konfidentiell behandling av respondenterna kan även bidra till förtroende och en större 

öppenhet i frågeundersökningen. Om den utfrågade vet att hans eller hennes svar kommer att 

hanteras med stor försiktighet i forskningsarbetet och rapporteringen, ökar chansen att de 

visar upp sina innersta tankar och uppfattningar.
122

  

4.3. Resultat 

4.3.1. Riskerna inom sociala medier 

Samtliga respondenter instämmer att PR- och marknadsföringsarbete inom sociala medier är 

svårare att kontrollera jämfört med liknande kommunikationsarbete inom traditionella medier. 

De framhäver att dialogen mellan företag och kunder är betydligt svårare att styra, och de 

poängterar ut nödvändigheten för kommunikatörer att släppa kontrollen över dialogen och 

anpassa sig efter responsen från kunderna inom sociala medier för att undvika negativa 

kommentarer och öppen kritik.  

 Tre av respondenterna betonar hur spelrummet mellan företag, kommunikatörer och 

kunder har förändrats inom sociala medier i det hänseendet att kunderna har nya möjligheter 

att påverka och ta del av information på ett effektivt och självständigt sätt. Kunderna samtalar 

ständigt med varandra och den dialogen är relativt okontrollerbar till sin natur då varje samtal 
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122 Larsson, Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 72. 
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mellan kunder är unik i sin utformning. Dock framhäver tre av respondenterna att kontrollen 

över företagets egna produceringar av budskap inom sociala medier kan kontrolleras lika väl 

som skapandet av budskap i traditionella medier. Det är endast själva kommunikationen och 

dialogen mellan kunder och företag som kan bli problematiska att styra. Följaktligen 

beskriver ett par av respondenter arbetet inom sociala medier som en balansgång mellan 

kontroll och improvisation, där en strategisk plan över hantering av målgrupper och 

kommunikation inom sociala medier är nödvändig för att undvika problem, samtidigt som 

kommunikatören bör låta ett sänt budskap vara så öppet och fritt som möjlig för att innehållet 

ska kunna nå fler kunder inom sociala nätverk.  

 Fyra av respondenterna betonar att sociala medier är riskfyllda i och med den enskilde 

individens makt inom bloggar och diskussionsforum, samt den snabba spridningen av positiv 

liksom negativ information mellan kunderna. De anser emellertid att aktivt deltagande från 

företagets sida kan motverka många av dessa risker och skapa förutsättningar till stabila 

kundrelationer. De påvisar även att individer över nätet och inom sociala medier talar om 

företag och dess produkter vare sig företagen vill det eller ej.  

 Företag som är vana vid PR- och marknadsföringsarbete inom traditionella medier har 

ofta svårt att hantera den nya interaktionen över sociala medier, där en snabb och massiv 

feedback mellan kunder och företag är ständigt närvarande. Ett par respondenter framhäver 

därmed att sociala medier kan innebära en stor risk för företag som har en bristande 

bemötandekompetens berörande kundernas behov genom att välja att inte ta emot 

kommentarer eller försöker hindra kunder att få sin röst hörd. Om ett företag försöker tysta 

ner sina kunder uppmärksammas det ofta på bloggar och sociala forum och sprids till andra 

individer, vilket slutligen kan leda till att företaget får ett dåligt rykte och råka ut för 

smutskastning på nätet och förlorar kunder.  

4.3.2. Strategier inom sociala medier 

Angående vilka strategiska val som lämpar sig bäst för att motverka komplikationer och 

dåligt rykte vid PR- och marknadsföring inom sociala medier, är respondenternas tankegångar 

väldigt lika varandra. Den främsta strategin som framförs bland respondenterna för att 

motverka potentiella problem inom kommunikationen är väl utförda förundersökningar och 

klara kartläggningar över företagets målgrupper innan kommunikationsarbetet startar. 

Respondenterna menar att företag bör ha en klar insikt över vilka personer de vill nå, hur de 

ska nå dem, vilka plattformer ska de använda, samt hur ska de bemöta eventuell kritik. När 

företagen väl har utfärdat dessa förundersökningar är det viktigt att de har en förståelse över 

kunders åsikter, och lyssnar på positiv liksom negativ feedback från dem. Denna feedback 

kan utnyttjas för att utveckla företagets kampanjer på ett sätt som passar både företaget och 

kundernas behov, något som anses vara en enorm fördel vid kommunikationsarbete inom 

sociala medier. Det är inte möjligt att bedriva positiv marknadsföring och kundrelationer över 

sociala medier om företaget försöker begränsa dialogen med deras kunder. Respondenterna 

hänvisar till det faktum att sociala medier är i sin natur sociala, och företag bör bli mer öppna 

och jämställda gentemot sina kunder för att utnyttja de sociala medieverktygen till deras 

fördel i att skapa positiva kundrelationer. Transparents är viktigt, och företag bör inte vara 

rädda för att göra fel eftersom de många gånger kan korrigeras om företag uppmärksammar 

att deras kunders respons inte är positiv.  Företag bör därför vara sig själva och akta sig för att 

använda sociala medier i ett manipulativt syfte eftersom det ofta uppdagas med negativa 

konsekvenser.  

Vid förfrågan över vilka faktorer som kan skilja en lyckad kampanj inom sociala medier 

från en misslyckad, framhävs aktiviteten i inom sociala medieplattformer som en oumbärlig 

faktor för att kunna utveckla dialoger inom sociala medier till företagets fördel. Utöver 

aktivitet framhäver även respondenterna betydelsen att ha en utarbetad strategi angående hur 

företaget ska kunna anpassa sig i det nya kommunikativa klimatet och skapa en dialog där de 

lyssnar mer på kunderna än vad de talar till dem. Fem andra respondenter vidareutvecklar 
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detta argument och skriver om vikten att inte applicera traditionell envägskommunikation på 

sociala medier. De varnar om publicering av mängder av reklam inom stora sociala nätverk 

enbart leder till irritation hos kunderna som vill samtala istället för att bli tillsagda. De betonar 

även betydelsen att ha ett syfte bakom sina sociala kampanjer och se till att medierna används 

på ett konstruktivt sätt för att skapa relationer, och hantera dialoger och feedback från deras 

kunder istället för att se det som en ny plats att visa upp mängder av reklamannonser på.  

Därmed anses grunden till ett bra kommunikationsarbete inom sociala medier ligga i väl 

utförda förarbeten och förundersökningar av företagets målgrupper. Bra förarbeten underlättar 

för företag att förstå kunders intressen och behov, och skapa kampanjer och anpassa dialoger 

efter de förutsättningarna. Tre av respondenterna beskriver dessutom värdet i att skapa en 

humanistisk förståelse över individers interaktion på och utanför nätet. Därutöver skriver de 

även att ärlighet och ödmjukhet är viktiga faktorer för företaget att ta hänsyn till för att kunna 

skapa den transparents av företaget som leder till en givande dialog och tillit från deras 

kunder. 

4.3.3. Effekter av sociala medier 

Samtliga tio respondenter instämmer att sociala medier kan medföra konsekvenser som kan 

skada ett företag eller varumärke om de utnyttjas på felaktigt sätt. Om ett företag väljer att 

försöka dölja negativa kommentarer genom redigering eller skriva egna positiva kommentarer 

finns det en stor risk att kunder ser igenom detta och sprider informationen till andra 

användare i sociala nätverk.  Därmed förloras tilliten till företaget eftersom de ses som 

manipulativt och kritiken kan skapa en negativ miljö för varumärket att vistas i. 

Respondenterna skriver även att kommunikativa dialoger med fel tonalitet och ovårdat språk 

lätt skapar ett oseriöst intryck av företaget, något som sällan uppskattas av kunder. Det är 

därför viktigt att se över huruvida budskapets innehåll kan misstolkas eller förvridas innan 

kommunikatörer visar upp det för kunder inom sociala medier.  

 I fall något av dessa problem skulle uppstå råder flera av respondenter att företag snabbt 

bör be om ursäkt och göra rätt för sig genom att vara ärliga; försök inte täcka över misstag 

eller skylla ifrån händelsen på andra aktörer, då kan företaget ses som skenhelig. Visa istället 

att företaget lyssnar på kritiken och gör något konstruktivt av de negativa kommentarerna 

istället för att ignorerar dem. Om företaget inte är beredd att lyssna på deras kunder kan inte 

tillit till företaget utvecklas, och därmed kan företaget bli utsatt för öppen kritik och förlust av 

kunder. Tre av respondenterna beskriver även de negativa effekterna och problematiken som 

kan uppstå när företag utnyttjar sociala medier för att forcera sitt budskap till masspubliker på 

samma vis som reklammeddelande framhävs inom traditionella medier. Oerfarna företag som 

utnyttjar hemsidor såsom Twitter och Facebook för att överösa allmänheten med 

reklambudskap leder enbart till att företaget ses ett irritationsmoment som ingen vill ta del av. 

Samtliga av dessa misstag kan bli kostsamma för företag vars investeringar för att utnyttja 

sociala medier till att generera positiv uppmärksamhet istället skapar negativ kritik och förlust 

av både pengar och kunder.  

Trots de många risker som presenteras och framhävs i frågeundersökningen vill samtliga 

respondenter ändå uppmärksamma de stora fördelarna sociala medier kan medföra vid PR- 

och marknadsföringsarbete. Möjligheter till transparents av företaget och närheten till kunder 

som sociala medier erbjuder är oerhört värdefull och väldigt användbar i uppbyggandet av 

varaktig kundrelation och stabila varumärken. Genom att aktivera kunderna och göra dem 

delaktiga i företaget kan långvariga och personliga kundrelationer skapas samtidigt som 

företaget kan vidareutvecklas på ett sätt som passar dem och deras målgrupper. Sociala 

medier fungerar på så sätt som en ständig kundtjänst för både kunder och företag då de kan 

ses som ett hjälpmedel för att korrigera faktafel samtidigt som de kan visa att företaget tar till 

sig eventuell kritik och utvecklas. Detta är viktiga förutsättningarna för att etablera en nära 

och stabil kundkontakt inom alla sorters PR- och marknadsföringsverksamheter.  
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Vid diskussionen kring övriga tankar om kommunikationsarbete inom sociala medier 

poängtera en av respondenterna att den allra största risken med kommunikationsarbete inom 

sociala medier är att inte involvera sig i dem. Han argumenterar att företag bör befinna sig där 

kunderna är och uppmuntra dem till interaktion för att få dem att fungera som förespråkare för 

företaget och deras produkter i dagens digitala samhälle. Tre andra respondenter anmärker att 

framtidens kommunikation är social medier, och att behovet av dialog med mer personlig 

närhet och öppenhet till företag kommer att fortsätta att växa. De avslutar med att skriva att 

sociala medier kan vara riskfyllda och medföra komplikationer, men att dessa komplikationer 

kan motarbetas genom säkerställning av kompetensutveckling och tydliga strategier över hur 

kommunikationen inom kampanjerna ska hanteras. Två av respondenter vill också avsluta 

med att fokusera på att sociala medier hittills är det mest kraftfulla medium för att nå ut till 

kunder, och ger enorma förutsättningar för varumärkesuppbyggnad och kundlojalitet. En av 

dem avslutar med att påvisa att företag som har insett sociala medier värde inom uppbyggnad 

av varumärket och funktion bland kunder har ett stort försprång in i framtidens PR- och 

markandsföringsarbete jämfört med de företag som enbart ser sociala medier som ännu en 

plats att köpa och placera ut annonsplatser på.  

4.3.4. Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis instämmer samtliga respondenter att PR- och marknadsföringsarbete 

inom sociala medier är svårare att kontrollera och styra jämfört med liknande 

kommunikationsarbete inom traditionella medier, då sociala medier har förändrat spelrummet 

mellan företag, kommunikatörer och kunder. Företag bör lära sig att lyssna på sina kunder för 

att kunna anpassa sig efter deras behov istället för att försöka hålla fast vid en mer 

sändarorienterad position. Om ett företag inte är villig att utnyttja tvåvägskommunikationen 

inom sociala medier för att bygga upp dialoger mellan företag och kund kan kampanjer stötta 

på problem, och en öppen kritik kan uppstå i och med den enskilde individens makt inom 

Internet och den snabba spridningen av positiv liksom negativ information mellan kunderna. 

Om företag väljer att inte ta emot kommentarer eller försöker förminska kundens plats i 

kommunikationsarbetet uppmärksammas detta ofta på bloggar och sociala forum, vilket kan 

ge företaget ett dåligt rykte och bidra till att de förlorar kunder.  

 I fall företaget skulle råka ut för smutskastning och negativ kritik över nätet är det 

viktigt att de lyssnar på kritiken och gör något konstruktivt av den istället för att ignorera den 

helt i tron att problemet försvinner av sig själv. Det är även viktigt att kommunikatörer inser 

att företag som enbart utnyttjar sociala medier som en ny plats att visa upp 

reklammeddelanden istället för att föra en dialog på med sina kunder, kommer ses som ett 

irritationsmoment som ingen vill ta del av.  

 Riskerna som presenteras inom sociala medier kan emellertid motarbetas om företag 

och kommunikatörer utför förundersökningar och gör klara kartläggningar över företagets 

målgrupper innan kommunikationsarbetet startar. Det är viktigt att företaget har en klar 

föreställning över vilka personer de vill nå, vilka plattformer de ska utnyttja i 

kommunikationsarbetet, samt hur de ska hantera kritik och underhålla dialoger. Därutöver 

detta bör företaget även inse att kommunikationsarbete i sociala medier grundar sig i att 

företaget lyssnar mer på kunderna än de talar till dem, och att traditionella 

kommunikationsflöden inte kan appliceras inom dessa virala medier utan komplikationer. 

Genom bra förarbeten, en humanistisk förståelse över individers interaktion, och de sociala 

mediers kommunikationsflöde, kan företag skapa kampanjer och dialoger efter kundernas 

behov. Därefter är det viktigt att företaget förblir aktiv inom deras profiler inom de sociala 

medierna för att kunna upprätthålla en relation och dialog med sina kunder; att enbart ha en 

öppen profil på ett socialt närverk ger inte automatisk bra kundrelationer, utan goda 

kundrelationer är något företag måste ständigt arbeta för att kunna uppnå och upprätthålla.  

 Trots de många risker som kan medfölja vid PR- och marknadsföringsarbete inom 

sociala medier är samtliga respondenter positivt inställda till de nya 
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kommunikationskanalerna. Genom att samtala med företagets kunder på en mer öppen och 

personlig nivå kan kunderna känna en närmare kontakt med företag, vilket kan leda till tillit 

och långvariga och personliga kundrelationer. Dialogen med kunderna kan även hjälpa 

företag att utvecklas på ett sätt som passar både organisationen och deras kunder. Företag som 

har insett värdet i att upprätthålla och bygga upp sitt varumärke inom sociala medier, och som 

kan hantera den nya kommunikationen i medierna därefter, anses ha ett stort försprång i 

framtidens PR- och marknadsföringsarbete.  
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5. Analys 
5.1. Skillnad mellan traditionella och sociala medier 

Kommunikationsflödet mellan traditionella och sociala medier skiljer sig främst i det 

hänseendet att traditionella medier är mer sändarorienterade än dagens sociala medier. Det 

innebär dock inte att de traditionella medierna inte har möjlighet till tvåvägskommunikation 

och feedback från deras kunder, med det är svårare för mottagare av ett budskap inom radio, 

TV och tidningar att ge en direkt respons till sändaren på samma vis som de kan göra över 

sociala medier. För att uppnå en ömsesidig förståelse inom traditionella medier krävs även 

mer tid och pengar för att få feedback än inom sociala medier, som kan erbjuda samma 

respons i stort sett gratis.  

 Utöver kommunikationsflödet skiljer sig även utformningen av budskap mellan de två 

medierna på det vis att budskap via traditionella medier ofta är homogena till sin karaktär för 

att kunna tilltala flera stora målgrupper samtidigt, medan budskap i sociala medier ofta är 

utformade för att passa flera mindre målgrupper och deras behov. Företag har sällan råd att 

publicera flera kampanjer till flera mindre målgrupper om de ska gå med vinst eftersom 

publicering inom traditionella medier är ganska kostsamma att investera i. Sociala medier å 

andra sidan, erbjuder en nära och direkt kontakt med olika kundgrupper till en relativt billig 

kostnad där flera kampanjer kan drivas och anpassas efter målgrupper intressen och behov.  

 Dialogen och kommunikationen i sociala medier är svårare att styra och kontrollera än 

de i traditionella medier, eftersom kommunikationen inom de sociala medierna består och 

styrs av dialoger bland individer i samhället. Företag kan till bästa förmåga skapa en produkt 

och tjänst som kunderna är i behov utav, men i slutändan är det allmänheten som bryter ner 

eller bygger upp ett företags framgång inom sociala medier. För att hantera de nya dialogerna 

bör kommunikatörer således fokusera på att bli mer humaniserade och genuina i deras 

kommunikation till kunderna för att skapa goda kundrelationer som hjälper företaget att 

”gratis” marknadsföra sina budskap vidare till andra individer över sociala nätverk.  

 Sociala medier skapar även fler kommunikationsvägar jämfört med tidigare traditionella 

medier. Företag kan skapa kampanjer och tävlingar som engagerar kunder och sprider 

informationen vidare på nätet samtidigt som de även kan föra bloggar och öppna 

diskussionsforum utifrån företagets anställda. Naturligtvis kan företag även kommunicera 

genom företagets profiler inom sociala nätverk för att framhäva pressmeddelanden och 

information, men genom de mer personliga dialogerna kan de få en närmare kontakt med sina 

kunder jämfört med den relativt opersonliga kundrelation de har i traditionella medier. 

Företaget kommunicerar således på flera nivåer än vad det gjorde tidigare, och det innebär att 

kunder får en större överblick över hur företaget arbetar, fungerar och tänker. Vid traditionella 

medier är insynen inom företagen betydligt mindre, och företaget kan visa upp de sidor de vill 

att kunderna ska se utifrån den begränsade kommunikationsflödet som traditionella medier 

medför.  

 Traditionella medier handlar i korthet om att informera och dela budskap på en mer 

envägskommunikativ väg, medan dialoger och konversationer är faktorer som bygger upp 

kommunikationen inom sociala medier. Sociala medier täcker dock inte alla aspekter av 

kommunikation för ett företag, utan de digitala medierna bör istället ses som en del av en 

övergripande marknadsföringsstrategi vid sidan av de traditionella medierna som fortfarande 

existerar i vårt samhälle. Traditionella medier är ett starkt medium vid uppvisandet av visuella 

kommunikationsmeddelanden och de kan hjälpa till att visa kunder var de kan hitta ett 

företags sociala medieplattformer utanför nätet. Skapandet av dialog och interaktion med 

kunder över sociala medier är således en del av ett företags kommunikationsarbete som 

behöver samverka och integreras med resten av ett företags kommunikationsplaner för att få 

bästa möjliga utfall bland kunder både utanför och innanför nätet. 
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5.1.1. Kommunikationsmodell för traditionella medier 
Utifrån min teoretiska grund kan man göra en distinktion över hur sociala och traditionella 

medier skiljer sig åt, där jag hävda att den kommunikationsmodell som utnyttjas vid 

traditionella medier ser ut som följer nedan i figur 11; 

 
 Företaget 

 
 Produkt 

 
 Kommunikation 

 
 Konsument 

 Figur 11 Kommunikationsflöde i traditionella medier 

Traditionella mediers kommunikationsflöde är till stor del envägskommunikativ, där företaget 

är sändaren som väljer ut en produkt som de vill sälja. Företaget bestämmer därefter en 

kommunikationskanal som passar bäst för att nå ut till många kunder och målgrupper som 

sedan tar emot budskapet likt passiva mottagare. I denna kommunikation är det främst 

företaget som har kontroll över samtliga kommunikationsprocesser och visar upp de sidor 

som de anser är bra för företagets image. Meddelanden i traditionella medier är även ofta 

ganska grafiska och bildliga i sin utformning för att kunna snabbt kunna fånga kunders 

uppmärksamhet, och konsumenterna i detta kommunikationsflöde ses ofta som en homogen 

massa eller passiva mottagare av information, vars feedback inte är omedelbar.  

5.1.2. Kommunikationsmodell för sociala medier  

Inom kommunikationsprocessen i sociala medier kommunicerar företag med konsumenter på 

flera nivåer, både genom privata och kommersiella syften. Eftersom de sociala medier främst 

består av dialoger mellan individer och kunder behöver företaget anpassa sig efter deras 

behov för att få möjlighet att bli en del av deras samtal. Det är följaktligen kunderna som styr 

kommunikationen i sociala medier, även om företag har möjlighet att ta del av samtalet om de 

har något att tillföra kunderna och deras behov. Dialogen över sociala medier kan därmed ses 

som envägskommunikativ från en kommunikatörs perspektiv, eftersom kunder enbart väljer 

att kommunicera med de kommunikatörer som har möjligheten att tillfredställa deras behov. 

Om kommunikatörer inte uppfylla dessa krav kan kunderna välja att ignorera dem helt eller 

sprida negativ kritik om dem inom sociala nätverk. Följaktligen är det viktigt att företag 

lyssnar mer än de talar inom sociala medier för att kunna skapa kampanjer som tilltalar deras 

målgrupper och täcker deras behov, både känslomässigt och materiellt.   

 
 Företag Konsument 

 
 
   

 Produkt Konsument 

 
 
 
  Kommunikation 
 
 Konsument 

 Figur 12 Kommunikationsflöde inom sociala medier 

Modellen över kommunikation inom sociala medier visar upp flera olika 

kommunikationskanaler att samtala på. Företag kan tala direkt till sina kunder för att få en 

bättre kundrelation eller via en produkt och kampanj som engagerar deras målgrupper, samt 

via vanlig marknadsföring för att framhäva deras företag. Sociala medier ger alltså 
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möjligheten för kunder att lära känna företaget på flera nivåer, något som leder till att kunder 

har en större insyn över hur företaget fungerar än vad de har haft tidigare. Detta innebär att 

företag bör vara väldigt transparenta och ärliga i sina aktioner för att skapa känslomässiga 

band till kunderna, istället för att visa upp en fabricerad sida för att sälja mer produkter. 

Sociala medier är kommunikation, och för att hantera dialogerna är det viktigt att företag och 

kommunikatörer är villiga att aktivera sig och samtala på flera olika plan för att skapa 

kampanjer och PR-relationer utifrån sina målgruppers behov.    

5.2. Analys av empiriskt material  

5.2.1. Wal-Mart kampanj 

Det främsta misstaget som resultatet från frågeundersökningen påvisar att Wal-Mart gjorde i 

deras kampanj var att de utnyttjade en slags traditionell envägskommunikation inom det 

sociala nätverket, där de begränsade dialogen med kunderna på Facebook istället för att dra 

nytta av den för att förbättra deras produkter och tjänster efter kundernas kommentarer och 

behov. Wal-Marts försök till att minska kunders möjlighet till en öppen diskussion utfördes 

troligtvis i förebyggande syfte för att kontrollera vad kunder sa om deras kampanj, men 

metoden slog fel eftersom personer inom de sociala nätverken uppmärksammade bristen på 

dialog och engagemang från Wal-Marts sida och vände det mot dem. Fler personer som 

opponerar sig emot Wal-Mart visade sig på Facebook genom att skapa egna grupper vars 

fokuspunkt var att smutskasta företaget och uppmana folk att stödja deras lokala varuhandlare 

istället för bolagsjätten. Denna snabba spridning av negativ kritik diskuteras även vid 

resultatet av frågeundersökningen, där respondenterna framhäver hur sociala medier 

underlättar för kunder att smutskasta eller ignorera ett varumärke som inte beter sig på ett sätt 

som passar dem. Kritiken kan sedan visas för många och spridas lika snabbt, vilket i sin tur 

förstör förutsättningar för uppbyggandet av tillit hos andra kunder som har tagit del av den 

negativa kritiken. Frågeundersökning poängterar även att individer samtalar om företag och 

produkter över sociala medier vare sig företag vill det eller ej. Dock har företag en större 

chans att utveckla samtalet till deras fördel om de tar emot kommentarer från deras kunder 

istället för att försöka ignorera eller styra dialogen. Resultaten från frågeundersökningen 

påvisar således att Wal-Mart troligtvis hade en bristfällig kommunikationsstrategi som 

passade dem och deras kunder, vilket är en viktig komponent för att hantera den sociala 

dialogen till företagets fördel.  

 Ett annat misstag Wal-Mart visade upp i deras kampanj, som kan vara till följd av deras 

begränsade kommunikation, var att de involverade sig inom Facebook utan att vara aktiva.  I 

frågeundersökningen påvisas inaktivitet vara ett av det största misstag ett företag kan göra vid 

PR- och marknadsföringsarbete inom sociala medier. Wal-Mart ifrångick även från sin image 

över att vara praktiska och billiga, vilket förvirrade deras kunder och ledde till att de 

ifrågasatte Wal-Mart och deras reklamkampanj som var stiligt designad och steg bort ifrån 

deras image.  Respondenternas betonar detta problem när de talar om vikten att företag bör 

vara transparenta och genuina inom sociala medier för att få en nära kontakt och känslomässig 

tillit från deras kunder.  

5.2.2. Skittles Twitterkampanj 

Utifrån det empiriska materialet framgår det att Skittles hade en illa planerad 

kommunikationsstrategi vid sin kampanj, vilket snabbt skapade en negativ miljö för deras 

varumärke att visats i. Skittles försök till att uppmana och starta en dialog bland deras kunder 

genom att publicera inlägg från Twitter var menad att uppmärksamma Skittles produkter 

bland deras kunder och följaktligen ge dem gratis marknadsföring. Problemet grundade sig i 

att kampanjen var för öppen och sårbar i och med att den skapade en offentlig plats för alla 

Twitteranvändare att visa upp valfria åsikter, men ingen sammanhängande dialog. Ur 

frågeundersökning påvisas relevansen att ha en tanke och syfte bakom kommunikationsarbete 

inom sociala medier där kommunikationen ska skapa grunden för relationer och känslomässig 
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anknytning till företaget. Om inget behov tillfredställs eller dialog skapas kan 

kommunikationen inom sociala medier leda till problem för företag. Detta uppdagades för 

Skittles kampanj som utnyttjades av individer som publicerade oseriösa meddelanden och fick 

andra personer att följa med i utvecklingen. Istället för en givande dialog blev kunderna 

erbjudna en spegel där de kunde leka med Skittles varumärke inför en stor publik, något som 

skapade mer problem än en givande dialog för Skittles. Resultatet från frågeundersökningen 

påvisar även att kampanjer inom sociala medier ska engagera sina användare, och Skittles 

skulle således ha fokuserat på att exempelvis intressera användarna att komma med idéer eller 

hjälpa företaget att utveckla nya produkter för att få en mer positiv respons.  

 Skittles kampanj utnyttjade visserligen de sociala diskussionsforumen som fanns inom 

Twitter, men de gav deras användare för mycket frihet utan att själva tillföra något innehåll 

till dialogen. Skittles fick en hel del buzz kring denna kampanj, men det var inte positivt för 

varumärket eftersom det skapade en negativ miljö för det att visats i och i slutändan gav 

Skittles ett dåligt rykte. Skittles skulle därmed ha kunnat behövt ha ändrat deras officiella 

hemsida och framhävt ett annat innehåll där de svarar på den respons de får från sina kunder 

istället för att kopiera vad andra nätverk skriver. Enligt frågeundersökningen borde de även ha 

gjort bättre förundersökningar och sett över deras målgrupps behov och därefter utvecklas 

kampanjen efter de förutsättningarna. I Skittles fall är en stor del av deras målgrupp yngre 

barn och de skulle exempelvis ha gjort bättre i att satsa på spel och aktiviteter.  

5.2.3. Findus kampanj 

Findus största misstag vid utformningen av sin kampanj enligt frågeundersökningar var att de 

inte hade övervägt hur deras målgrupper var konstruerade samt hur deras meddelande kunde 

misstolkas och ses som diskriminerande i dess utformning. De insåg troligtvis inte hur deras 

budskap kunde anses förminska fäders roll som en viktig förälder inom dagens kärnfamiljer 

och följaktligen skapa en port för diskussion mellan olika kunder och 

jämställdhetsorganisationer. Findus skulle behövt ha utfört en bättre granskning över 

utformningen av deras tävling och tänkt över hur deras målgrupp är konstruerad.  Många av 

användare inom Facebook, och framför allt Findus egna kunder, är unga fäder som kämpar 

för att upprätthålla ett jämlikt samhälle där de har lika mycket pappaledigt för att umgås med 

deras barn som mödrar har. Findus insåg inte heller hur snabbt kommentarer över sociala 

medier kan färdas från en plattform till en annan, och glömde därmed bort den enskilde 

individens makt som respondenterna påvisar vara en viktig komponent att ta med i 

beräkningen vid arbete inom dagens sociala medier. Kritiken mot Findus, som började med en 

kort kommentar över huruvida företaget hade glömt bort att familjen ofta också består av en 

pappa, spreds snabbt vidare till flera bloggare och Rättviseförmedlingen. Grunden till denna 

utveckling låg troligtvis i att Findus inte hade anpassat budskapets utformning efter den 

målgrupp de ville nå, det vill säga kärnfamiljen, vilket ledde till uppkomsten av negativ kritik 

från flera olika håll.  

  Det som räddade Findus rykte var att de snabbt uppdagade kritiken från deras kunder 

och därefter både bad om ursäkt och ändrade på tävlingskonceptet för att passa målgruppens 

behov till att utnämna världens bästa förälder, istället för enbart världens bästa mamma.  

5.2.4. Hewals kundhantering 

Hewals främsta misstag utifrån frågeundersökningen grundar sig i deras avsaknad av 

förståelse över hur kommunikation färdas och utnyttjas bland deras kunder. Istället för att 

försöka få en förståelse över vad som upprörde deras kunder valde Hewal att bortse från 

kritiken och tystade ned den genom att skapa falsk propaganda för företaget. De genomförde 

detta hos flera missnöjda kunder utan att inse att dagens teknik kan spåra var informationen 

och kommentarerna kommer ifrån, samt att sociala medier även kan underlätta för kunder att 

hitta andra individer som har råkat ut för samma händelser. Således uppdagades den falska 

propagandan och fler missnöjda kunder fortsatte att kritisera Hewal för deras manipulativa 
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sätt att hantera sina kunder. Många bloggare uppmärksammade kritiken, och på en kort tid 

ökade antalet negativa sökresultat för Hewals på Googles hemsida. Dessa sökresultat blev 

synliga för andra individer som utnyttjade sökmotorerna för att få information om Hewal, och 

Hewal gick säkerligen miste om många potentiella kunder på grund utav de negativa 

sökresultaten. Här visas ännu en gång den enskilde individen och det fria ordets makt inom 

sociala medier, två faktorer som respondenterna betonar gör sociala medier mer riskfyllda än 

traditionella vid spridning av negativ information. Företag bör lära sig att bemöta kunder efter 

deras behov och beteende, vilket kräver att företaget bör vara öppen och ärlig i sina 

konversationer för att kunna få tillit från deras kunder och skapa stabila dialoger. Detta 

innebär att företag bör vara ärliga i alla lägen och be om ursäkt om de gör fel, och sedan 

försöka få upprättelse genom att anpassa sig efter kundernas kommentarer; något som Hewal 

gjorde alldeles för sent.  

 Hewal hade således ingen strategisk plan över hur de skulle hantera sina missnöjda 

kunder och de bortsåg från de negativa kommentarerna över nätet. Hade de snabbt tagit emot 

kritiken och försökt hittat en kompromiss, eller rättat till felet genom att driva en dialog med 

deras kunder, skulle de kunna ha utvecklats på ett sätt som passade dem och deras kunder. 

Samtidigt hade de kunnat visa att de bryr sig om deras kunder åsikter genom att lyssna på 

deras behov och viljor. Istället valde de att skapa falska inlägg för att manipulera fram ett gott 

rykte vilket tyvärr uppdagades och gav Hewal ett rykte om att vara opålitliga och 

manipulativa. Respondenterna poängterar flera gånger att negativ kritik inom sociala medier 

kan visas för många och spridas lika snabbt, och därmed förstöra förutsättningar för 

uppbyggandet av tillit hos andra kunder som har tagit del av den negativa kritiken. I och med 

att Hewal utnyttjade den sociala tvåvägskommunikationen för att hitta negativ kritik och täcka 

över den istället för att ta den till sig, uppvisades en manipulativ sida hos dem som skadade 

deras rykte och förutsättningar för att skapa känslomässiga band till framtida kunder.  

5.3. Teoretisk förklaring 

Hur uppstod dessa misstag från en teoretisk synpunkt? Den främsta problematiken samtliga 

kampanjer grundar sig i är en otillräcklig förståelse över hur WOM skapas och utvecklas 

mellan kunder. Företagen har inte insett att WOM är ett naturligt fenomen som inte kan 

stoppas enbart på grund utav att företaget väljer att begränsa sina dialoger på deras hemsidor 

eller kampanjer.  Vidare uppmärksammade de inte att WOM är ett samspel som kräver 

interaktion från företagens sida om de vill utveckla positiva relationer med deras kunder. 

Många av de utvalda kampanjerna hade följaktligen en bristfällig strategi över hur den sociala 

kommunikationen skulle hanteras för att kunna ge företagen en positiv respons inom de 

sociala diskussionerna.  

 Utöver en bristfällig insikt över hur positivt WOM skapas, hanterade flera av företagen 

de sociala medierna som en envägskommunikativ reklampelare istället för en 

kommunikationsportal som kan utnyttjas till att knyta an till kunder och se över deras behov. 

Sociala publiker kan erbjuda mängder av information från flera olika källor, och det innebär 

att företagen bör utforma ett innehåll som är anpassat efter deras kunders önskemål för att 

kunna uppmärksammas av dem. Följaktligen kräver bra kampanjer bra förundersökningar av 

målgrupper och deras behov, samt ständig övervakning över händelser bland sociala medier 

för att kunna anpassa kommunikationsarbetet efter den aktuella samtalsmiljön.  

 Således skulle exempelvis Skittles och Wal-Mart ha undersökt deras målgrupper och 

studerat det nya kommunikationsflödet i sociala medier mer ingående innan de började 

utnyttja dem i deras PR- och marknadsföringsarbete. För att lyckas inom sociala medier bör 

företag skapa mer känslomässiga och nära band med deras kunder där de kan behandla och 

undersöka kunders behov genom dialog. Produkter har visserligen alltid skapats efter kunders 

efterfrågan, men i sociala medier är det lättare för företag att se vad deras målgrupp vill ha 

utifrån direkta dialoger med kunderna till en kostnad som endast är en beståndsdel av vad 

liknande efterforskningar vid marknadsunderökningar i traditionella medier skulle ha kostat.  
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 Utöver undersökningar berörande vad företagets målgrupper vill ha är definitionen av 

målgrupper även en viktig del för att finna de rätta sociala medieverktyg och hemsidor som 

ska utnyttjas för att framhäva företagets image, vision och mål. Ta Findus tävlingskampanj 

som exempel; det som började med ett kort meddelande på Twitter tvingade Findus att enbart 

efter ett par dagar ändra sin inriktning på deras kampanj för att anpassas efter deras målgrupp. 

Skittles skulle ha satsat på att utveckla spel eller liknande underhållning då många av deras 

målgrupper är barn och yngre vuxna. Wal-Mart skulle inte ha frångått från sin image och valt 

bort möjligheter till att driva diskussioner med deras många kunder. Hewal underskattade sin 

målgrupp och den enskilde individens nyvunna makt, och trodde att de kunde manipulera 

innehållet över nätet utan att det skulle uppdagas av deras kunder som alla har Hewal som en 

gemensam nämnare och lätt kan kommunicera med varandra via sociala medier. Om 

företagen hade gjort bättre förundersökningar av nätet och deras målgrupper skulle de 

troligtvis kunnat undvika många av de problem som utvecklades under kampanjernas gång.  

 För att definiera och avgränsa ett företags målgrupper är traditionella metoder en bra 

bas att utgå ifrån, men därutöver krävs det vidare granskning av målgruppernas Internetvanor 

och beteende över sociala medier för att företag ska kunna utveckla en marknadsföring som 

gör att deras målgrupper väljer just dem och deras produkter ur den mängd av produkter och 

tjänster som nätet och sociala medier erbjuder dagens konsumenter. Om företaget inte ser 

över hur deras kunders behov eller beteende är utformade är det svårt att skapa 

marknadsmeddelanden och kommunikationsstrategier som inte frambringar negativa 

kommentarer bland företagets kunder. För att kunna bygga upp en bra strategisk plan över hur 

företaget ska utnyttja kommunikation inom sociala medier krävs därmed bra 

förundersökningar i att identifiera målgrupper och deras beteenden och intressen inom sociala 

medier.  

 Sociala medier kräver även att företag är genuina och öppna för alla nya 

kommunikationsvägar som infinner sig mellan kund och företag. Sociala medier är väldigt 

positiva i det hänseendet att de kan hjälpa företag att utforma sig efter kunders behov och 

vända ett problem till någon konstruktivt för företagets utveckling. Findus var det enda 

företaget av de fyra kampanjerna som snabbt tog till sig kundernas kommentarer och ändrade 

sin tävlingsinriktning efter kundernas åsikter. De andra företagen insåg inte makten hos 

kunder och hur levande dialoger kan vända mot företags nackdel; Skittles försökte få igång en 

diskussion inom sociala medier utan att se över riskerna kring hur kampanjens dialog kunde 

utvecklas på ett felaktigt sätt. Wal-Mart valde att förminska dialogen med sina kunder till en 

minimal nivå för att undvika att samtal och diskussioner skulle äga rum. Hewals 

kundhantering skapade enorm kritik eftersom de försöka förminska kunders position genom 

att själva publicera falska och positiva kommentarer på flera sociala medieplattformer istället 

för att vara ärliga och öppna mot deras kunder, be om ursäkt och samtala med dem. Dessa 

misstag hade kunnat förebyggas i och med att PR och marknadsföring i sociala medier ger 

företag chansen att se över hur kunder talar om dem och deras produkter inom sociala nätverk 

i realtid, och även ger företagen förutsättningarna till att samtala direkt med kunder om ett 

problem skulle uppstå. Denna levande feedback och hantering av målgrupper och deras behov 

är en viktig del inom PR och marknadsföring eftersom den är grunden till stabila och givande 

relationer med nöjda kunder, en faktor som både Wal-Mart, Skittles och Hewal troligtvis 

glömde när de valde bort/begränsade de öppna kommunikationsmöjligheter som sociala 

medier erbjuder. 

 Om företag inser skillnaderna mellan kommunikationsflödet hos traditionella och 

sociala medier kan de utveckla en skadekontrollplan som anpassas efter både mediernas nya 

utformning och företags kommunikationsarbete. Kommunikatörer inom sociala medier bör 

därmed ha en förberedd plan över hur de ska hantera feedback och kritik på ett konstruktivt 

sätt för att utveckla sig själva och deras kundrelationer. En annan viktig grundsten för att 

hantera kommunikationen över sociala medier är att företaget förblir ärligt och står för att de 

har gjort ett misstag om så är fallet. De bör därefter försöka korrigera det som kunder ogillar 
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för att skapa förutsättningar för positiva relationer med kunder; en faktor som flertalet av de 

redovisade kampanjerna missade i deras sociala kampanjer. Skillnaden mellan 

kommunikationsflödet mellan traditionella och sociala medier är i sig inte ett problem för 

kommunikatörer så länge de är medvetna att de olika medierna används för att framhäva olika 

budskap. Traditionella medier är envägskommunikativa för att väcka uppmärksamhet och 

visa upp information, medan sociala medier ger företag möjligheten att aktivera deras kunder 

och knyta en närmare kontakt med dem via dialog. Det är först när företag ser sociala medier 

som ännu en plats att sända ut sändarorienterat innehåll istället för att samtala med sina 

kunder som kampanjer och PR-relationer inom sociala medier kan bli lidande. Sociala medier 

är inte menade att skapa kundrelationer genom en begränsad och enkelriktad kommunikation, 

utan kräver ett aktivt kommunikationsarbete från företag och kommunikatörers sida.  

5.4. Förutsättningar för lyckade sociala kampanjer 

Utifrån den ovanstående analysen av det teoretiska och empiriska materialet finns ett antal 

lärdomar att poängtera ut för att skapa förutsättningar till en lyckad PR- och 

marknadsföringsverksamhet inom sociala medier. Den främsta lärdomen är att företag bör 

lyssna på sina kunder och inte försöka förhindra kommunikationsflödet på något vis. Sociala 

medier grundar sig i att vara just sociala, och en pågående dialog där inga kommentarer 

redigeras eller tas bort är viktig för viral marknadsföring och PR inom sociala medier. Dessa 

kommentarer är basen till en framtida kundrelation där informationen från kunderna kan agera 

som en kartläggning över deras behov, samt hur företaget på bäst vis ska tillfredsställa dem. 

 I arbetet med sociala medier är det grundläggande att inse att företag talar på kundernas 

villkor när de försöker starta en dialog. Därmed är det viktigt att kommunikatörer ser över vad 

utvalda målgrupper anser om ett företag och dess respektive konkurrenter över nätet för att få 

en större förståelse över kunders preferenser och behov. Således kräver PR- och 

marknadsföringsverksamhet över sociala medier väl utförda förundersökningar för att hålla 

företag och kommunikatörer uppdaterad över vilka behov som kan tillfredställas, samt hur 

företaget ska bete sig för att kunna komma närmare sina kunder. Företag bör också vara 

medvetna om att traditionella marknadsföringsmetoder som gör sig bra i tryck, inte kan 

appliceras direkt på sociala medier. Följaktligen är det viktigt att ha utbildad personal som 

kan hantera den nya kommunikationen inom sociala medier och bygga upp strategier över hur 

företag på bästa sätt ska hantera medierna för att vidareutveckla företags kundrelationer och 

verksamhet. 

 Genom att ta till ett mer humanistiskt perspektiv för att nå ut till sina kunder och skapa 

känslomässiga band på flera kommunikationsnivåer kan företag få ett försprång i framtida 

kommunikationsarbeten. Innan företag startar kampanjer på sociala medier bör de därmed 

kartlägga sina målgrupper och se över att innehållet i deras PR- och 

marknadsföringskampanjer via sociala medier erbjuder lösningar till kundernas behov och 

uppmuntrar till dialog. Företaget bör därmed alltid fråga sig själva om vilka deras kunder är, 

hur de ska nå dem, samt ha en bra anledning till varför de ska utnyttja sociala medier i deras 

PR och marknadsföring innan de startar utformningen av sina sociala kampanjer.  

 Sociala medier kräver ett aktivt kommunikationsarbete där kritik och kommentarer tas 

emot, bearbetas och besvaras för att passa kunderna. Företag kan med fördel skapa en blogg 

istället för en statisk hemsida där de kan visa upp en mer personlig sida av företaget och deras 

produkter. Där har de möjlighet att uppmuntra kunder att kommentera deras inlägg och sedan 

utnyttja kommentarerna som en slags gratis rådgivning direkt från deras målgrupper för att se 

över om det är något i företagets organisation som behöver förändras för att få ett mer positivt 

gensvar över sociala medier.  

 Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunikatörer och företag inser att det är en stor 

skillnad mellan kommunikationsarbete inom traditionella och sociala medier, och att de olika 

medierna uppfyller olika funktioner; traditionella medier väcker uppmärksamhet genom 

annonser medan sociala medier kan skapar förutsättningar för att förstärka och utveckla 
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kundrelationer. Därutöver krävs bra strategiska kommunikationsplaner och ett syfte bakom 

varje kampanj som drivs via de sociala medierna för att företag ska lyckas med sociala PR- 

och marknadsföringsarbeten. Företag bör ha en bra anledning till varför de ska utnyttja sociala 

medier och se till att arbetet engagerar deras kunder på ett sådant sätt att kunderna senare kan 

fungera som förespråkare för företaget bland sina vänner. Kommunikatörer och företag bör 

även utveckla strategier över hur de ska hantera feedback på ett effektivt sätt samt se över hur 

deras målgruppers behov ser ut och förändras. Följaktligen är PR- och marknadsföringsarbete 

inom sociala medier ingen åskådarsport där ett budskap sänds ut och sedan skapar ett behov 

bland kunder. Istället kräver det interaktion och ständig aktivitet för att upptäcka var olika 

behov finns samt hur företag ska agera för att tillfredställa dem.   
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6. Avslutande diskussion 
Sociala medier må vara riskfyllda i det hänseende att de har öppnat upp spelrummet mellan 

kunder och företag och därefter förändrat kommunikationsflödet mellan de två parterna. 

Kunderna kan numera sägas ha makten i kommunikationen eftersom de sociala medier ger 

dem en röst för att samtala, interagera och säga ifrån om företag gör något som inte 

accepteras. Detta har i sin tur lett till att strukturen inom kommunikationsarbetet och 

förutsättningar för hur kommunikatörer ska arbeta för att uppnå effektiv PR och 

marknadsföring i traditionella och sociala medier skiljer sig åt. Genom denna uppsats har jag 

bland annat insett hur en traditionell sändarorienterad inriktning inom sociala 

mediekampanjer kan skada företag och förstör kundrelationer istället för att förstärka dem. 

Dock bör inte traditionella medier tas bort helt ur ett företags kommunikationsarbete, då dessa 

medier kan fungera som en inkörsport för att uppmärksamma och hänvisa kunder vart de kan 

samtala med företag över sociala medieplattformer.   

 Även om sociala medier innebär vissa risker och förändringar inom 

kommunikationsarbetet medför de även enorma möjligheter till förbättring och förstärkning 

av ett företags varumärke och uppbyggandet av stabila kundrelationer, under 

förutsättningarna att de utnyttjas på ett korrekt sätt. Jag anser att sociala medierna är här för 

att stanna och de kommer enbart att fortsätta att utvecklas och stärka sin position inom dagens 

digitala samhälle. Därmed är det väldigt viktig för kommunikatörer och företag att lära sig att 

hantera denna nya kommunikation med deras kunder till deras fördel för att kunna överleva i 

det konkurrensfyllda klimatet företag befinner sig i idag.  

 Jag ser även sociala medier som ett nytt kunskapsområde som kräver förståelse över 

både psykologiska och materiella behov hos kunder. Arbete inom sociala medier innebär ett 

nytt sätt att utnyttja kommunikation mellan kunder och företag, där grundförutsättningen för 

att lyckas ligger i att skapa behov och knyta an till kundernas känslor istället för att fokusera 

på direkt marknadsföring av enbart företagets produkter och tjänster. PR- och marknadsföring 

har i och för sig alltid varit fokuserad på att skapa och tillfredställa behov, men inom sociala 

medier har fokus flyttats en aning. Förr låg fokus på att skapa ett behov av en produkt eller 

tjänst, idag ligger den på att skapa ett känslomässigt band och behov hos kunder genom 

dialoger och interaktion med dem. Följaktligen har sociala medier skapat en mer psykologisk 

och humanistisk inriktning vid marknadsföring och PR för att vinna över kunder. Det nya 

sättet att hantera sina kunder och se dem som möjliga förespråkare för företaget där en 

känslomässlig koppling mellan kund och företag infinner sig, vill jag påvisa är det nya 

konkurrensmedlet mellan kommunikatörer och företag. Kampanjerna jag har redovisat i 

denna uppsats är relativt små i sin utformning om man skulle jämföra med varumärken såsom 

Coca-Cola, vars företag inte har råd att göra dessa misstag inom sociala medier. Det får antas 

att Coca-Cola investerar i att anställa specialutbildad personal som är inriktad på att hantera 

det nya kommunikativa kunskapsområdet, där en humanistisk synvinkel möter 

marknadsföring, för att kunna ligga ett steg före deras konkurrenter.  

 Det största skälet, enligt mig, till varför de utvalda kampanjerna inte lyckades med deras 

syfte var att företagen hade en bristfällig kunskap om grundreglerna som medföljer vid PR- 

och marknadsföringsarbete i sociala medier. Det krävs en förståelse över hur mediernas 

kommunikationsflöde fungerar, hur snabbt information och dialoger kan skapas mellan 

kunder över sociala nätverk, samt hur medierna kan utnyttjas för att kartlägga och uppfylla 

kundernas behov för att nå framgång med PR och marknadsföring inom sociala medier. 

Följaktligen hade de utvalda företagen inga stabila och utarbetade strategier över hur de skulle 

använda det nya kommunikationsflödet, och flera av dem kunde således inte hantera den 

kritik, feedback och de händelseförlopp som utvecklades.  

 Riskerna med sociala medier kan motarbetas om företaget är villig att lägga ner tid och 

engagemang på att förstå sina målgrupper över nätet, anpassa deras produkter till att 

tillfredställa deras kunders behov, samt anställa utbildad personal som kan utnyttja de nya 
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kommunikationsmöjligheterna till företags fördel. Genom bra förarbete och kartläggning av 

kommunikationsflödet och information bland sociala medier kan företag skapa 

kommunikationsstrategier som är anpassade efter just deras produkter och kunders behov.  

 Därför vill jag avslutningsvis avrunda med att påpeka att de risker som presenteras i 

sociala medier är värda att ta så länge företaget är påläst kring sociala mediers 

kommunikationsflöde, uppbyggnad och potentiella fallgropar. Därefter är det viktigt att 

företag är villiga att lägga ned tid och engagemang för att lyckas i deras PR- och 

marknadsföringsarbete. Jag anser att de företag som har lärt sig hantera sociala medier i sitt 

kommunikationsarbete har en stor fördel framför dem som inte har gjort det, eftersom sociala 

medier är en stor del av framtidens kommunikation och kan följaktligen ses som en 

nödvändighet att kunna hantera i PR- och marknadsföringsarbete för företags överlevnad. 

Kunder vill ha interaktion, de vill bli engagerade, de vill ha produkter och företag som täcker 

både psykologiska, sociala och egoistiska behov. För att uppnå detta krävs det att 

känslomässiga band skapas mellan företag och kund för att förstärka företagets position och 

vända Internetsurfare till köpare. Allt detta kan uppnås genom arbete med sociala medier. 

Detta gör dessa nya medier till ett mycket effektivt medium vid uppbyggandet av stabila 

kundrelationer och utveckling av företag. Därmed anser jag är den största risken med sociala 

medier snarare ligger i att företag väljer bort dem i sitt PR- och marknadsföringsarbete istället 

för att våga ta del av dem, och vända de risker som finns till möjligheter för utveckling av 

både företaget och kundernas välbefinnande.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1, Begrepp 

PR;  Public Relations (PR) berör uppbyggnaden av image och skapar publicitet 

  genom pressmeddelanden och presskonferenser. PR är den del 

  av marknadsföringen som är fokuserad på att främja fördelaktiga relationer 

  med allmänheten och organisationer, målgrupper och företag, eller chefer 

  och dess medarbetare. PR underlättar att skapa och underhålla positiva 

  relationer med olika målgrupper.
123

 

Marknadsföring; Definitionen av begreppet marknadsföring som en vetenskap beskrivs som 

  processen där kommunikatören ska finna, behålla och få lönsamma kunder 

  att växa.
124

 Marknadsföring drivs av vad konsumenterna har för behov och 

  preferenser. Marknadsföring berättar för omvärlden och målgrupper 

  om företags produkter och tjänster. Kommunikatörer kan marknadsföra sig 

  på många olika sätt beroende på vilken målgrupp de vill nå.
 125

 

Sociala nätverk; En digital plats där användare kommunicerar med varandra, delar bilder 

och länkar. Ett socialt nätverk kan innehålla diskussions- eller chattforum.   

 

Word of Mouth;  Word of mouth innebär spridning av ett budskap från person till person 

 inom och utanför sociala nätverk. Se närmare beskrivning i avsnitt 3.2.2. 

Buzz; Buzz innebär att flera användare i sociala medier diskuterar en specifik 

 händelse eller produkt på flera olika medieplattformer. Buzz används som 

 en del inom PR och marknadsföring för att underlätta flera grupper att 

 sprida information över sociala nätverk.
126

  

HTLM; Hyper Text Markup Language är ett märkesspråk med bestämda 

 textkoder för strukturering av text, hypertext, och inbyggda objekt 

 på hemsidor.
127

  

 

RSS; RSS står för Really Simple Syndication. RSS-flöden möjliggör för 

användaren att hålla sig uppdaterad och överblicka en mängd material från 

olika källor utan att behöva besöka hemsidan där inlägget först 

publicerades. En RSS-läsare fungerar som en digital löpsedel i realtid där 

de senaste rubrikerna visas.
128
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Bilaga 2, Frågeundersökning  

 

Astrid Lidman    Uppsala Universitet 

Frågeundersökning     2011-03-17 

 

Bilaga frågor  
 

Riskerna kring sociala medier 

1) Håller Du med om att sociala medier är relativt okontrollerbara? Om ja, kan Du nämna de 

3 viktigaste faktorerna som Du anser gör sociala medier svårare att kontrollera jämfört med 

traditionella medier.  

 

2) Vad anser Du är de största riskerna som företag bör vara medvetna om, och 

uppmärksamma, innan de börjar driva PR-kampanjer och marknadsföring genom sociala 

medier? Skriva gärna de 3 viktigaste faktorerna som Du tycker kommunikatörer ska ha i 

åtanke innan de ger sig ut bland sociala medier.  

 

Strategier kring sociala medier 

3) Finns det strategier som PR-kommunikatörer och marknadsförare kan använda för att 

minimera riskerna kring sociala medier, som exempelvis spridning av negativa 

kommentarer? Om ja, vilken strategi/strategier skulle Du främst fokusera på och använda 

dig av?  
  
4) Några företag lyckas hantera sociala medier till företaget och varumärkets fördel. Vad tror 

Du gör att vissa företag klarar av att hantera sociala medier medan andra misslyckas? Skriv 

de 3 viktigaste faktorerna som kan göra en skillnad mellan en misslyckad och lyckad 

kampanj.  
  

Effekter av sociala medier 

5) Anser Du att ett varumärke kan förstöras vid fel användning av sociala medier? Om ja, ge 

gärna 3 exempel på hur sociala medier kan förstöra för ett företag och varumärken.  

 

6) Om det nu finna många risker med användning av sociala medier, anser Du ändå att det 

finns en långsiktig vinst som överväger riskerna? Ge 3 exempel över hur sociala medier 

kan fungera till företags fördel när de används på rätt sätt.  

 

Övrigt 

7) Något Du skulle vilja tillägga angående tankar kring baksidan av PR och 

marknadsföring i sociala medier?  

 

 

 

 

 

Tack för Ditt deltagande! 
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Bilaga 3, Svarsrespondent 1  
 

Fråga 1)  
På ett sätt är det ingen större skillnad, då företag som vill använda sociala medier kan 

kontrollera dessa budskap lika väl som i alla andra medier, dvs företagets Youtube-

video eller blogginlägg produceras och ”kontrolleras” av företaget i hög utsträckning. 

Det som gör sociala medier svårare att kontrollera, är att vanliga individer har fått 

möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som kan spridas till miljontals andra. Ett företags 

YT-video kan kommenteras, eller laddas ner av användare som remixar, gör egna 

versioner eller helt egna svar/varianter. Dessa går i stort sett inte alls att kontrollera 

för företag 
 

Fråga 2)  
En risk är att företaget inte har rätt omvärldsbevakning för att fånga upp reaktioner på 

sina utspel. En annan är att inte ha resurser att bevaka, följa upp och utveckla de 

reaktioner som konsumenterna visar på kampanjer, t ex genom att inte svara snabbt 

nog på Twitter, inte ha någon Facebook-sida där diskussioner kan fångas upp. En 

annan risk är att man tar med sig beteenden från traditionell marknadsföring (ofta 

envägskommunikation) och appplicerar det på sociala medier, och därmed bryter mot 

de normer och den kultur som råder där. 

 

Fråga 3)  

Gör din hemläxa. Se till att ha en förståelse för vad folk tycker om ditt företag. Sociala 

medier sätter en strålkastare på ditt företag och dess produkter. Klarar du inte av den 

transparensen är det stor risk att dina utspel i sociala medier misslyckas. Städa alltså 

upp din verksamhet och rensa ut dina lik från garderoben, annars kommer de att kastas 

i ditt ansikte av människor på nätet. 
 

Fråga 4)  

Bra research, ödmjukhet och en förmåga att lyssna tror jag är viktiga förutsättningar 

för en bra närvaro i sociala medier. 

 

Fråga 5)  

Ja. Misslyckade kampanjer är t ex Habitat och Kenneth Cole, som twittrat saker som 

uppfattats mycket negativt av omvärlden, vilket skadade dessa varumärken. Ett annat 

exempel är Nestlé som blev attackerade av meningsmotståndare, som ville att företaget 

skulle sluta använda palmolja i t ex Kit Kat. De fick utstå attacker på Facebook och 

Youtube som tack vare sociala mediers spridning nådde miljoner människor 
 

Fråga 6) 

Fördelarna överväger anser jag. Speciellt eftersom människor pratar om varumärken 

och produkter i sociala medier oavsett om företag engagerar sig eller inte. Jag gillar 

hur resebyråerna som Fritidsresor, Apollo och Ving använder Facebook-sidan till att 

föra dialog med kunder. Ofta som en förlängd kundtjänst. Det bygger lojalitet med 

kunder, ökar servicen och stärker troligen varumärket på sikt. Ett annat exempel är 

Svenska Spel som genom sitt bloggifierade pressrum på media.svenskaspel.se gör det 

möjligt för både media och bloggare att enklare sprida deras nyheter till andra på 

nätet. H&M är ett annat exempel, där ett företag använder Twitter för att konversera 

med kunder. En stor del av deras tweets är svar på frågor eller kommentarer från andra 

twittrare, vilket ofta upplevs som mycket positivt hos dem som får svar. 
  

Fråga 7)  

-  

http://media.svenskaspel.se/
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Bilaga 4, Svarsrespondent 2 
 

Fråga 1)  
Ja;  1. Den enskilde individens makt,  

 2. Spridningseffekten 

 3. Ordet är fritt 

 
Fråga 2) 

1. Ärlighet 

2. Ödmjukhet 

3. Transparents 

 

Fråga 3)  
Det finns alltid en strategi för att undvika eller iaf begränsa negativa kommentarer. 

För det första så måste man vara trygg med sitt företag och vara ärlig. Man måste 

vara transparent och lyhörd, och faktiskt se kritiken som en del av utveckling. Om man 

går i försvar bromsar man det inte utan man måste diskutera på ett professionellt sätt 

i de här kanalerna. Se kritik som en kontaktyta till att få en positiv kund istället.  

 

Fråga 4)  
1. Tydlig strategi 

2. En person som ansvarar och som lägger tid och fokus på att lyssna och agera 

3. Kreativitet och transparents 

4. Ärlighet och ödmjukhet  

 

Fråga 5)  
Ja definitivt. Fel tonalitet, ovårdat språk, ej genomtänkt kommunikation 

 

Fråga 6)  
Ja sociala medier har absolut fler styrkor än svagheter. Till exempel, personliga och 

långvariga relationer, spridningseffekten, produktutveckling, kunskapsbank – företag 

har pratat varumärken i alla tider men nu kan man faktiskt lyssna på vad de säger och 

ändra där efter.  

 

Fråga 7) 
- 
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Bilaga 5, Svarsrespondent 3 
 

Fråga 1)  

Frågan är olyckligt ställd, om med ”kontroll” menas att man kan styra människor så 

är svaret ja. Om man med ”kontroll” avser hur man når önskade resultat med 

sociala medier så är svaret nej.   

 

Det som gör det ”svårare” eller egentligen att i sociala medier får ett företag 

feedback på sina produkter, tjänster och sin service. Det kan vara en ovärderlig 

tillgång för kontinuerlig förbättring. Alternativt utifrån ett riskperspektiv 

oförutsägbar okontrollerbar kritik.  

 

3 faktorer:  

1. Förståelse hur människor fungerar och särskilt på internet (få företag har denna 

kompetens)  

2. Den snabba och massiva feedbacken  

3. Brist på bemötandekompetens       

 

Fråga 2)  

- Involvera beteendevetenskaplig kompetens tidigt och med kombinationen på internet  

-  Förhålla sig till den sen snabba och massiva feedbacken genom att överväga att 

kommunicera transparent och ärligt  

- Anlita en professionell partner för social media strategin 

 

Fråga 3)  

Ja. Utförligt svar ges vid konsultuppdrag 

 

Fråga 4)  

-  Förmågan att lyssna och vara empatiskt med människorna som socialiserar och 

 acceptans av deras grundläggande mänskliga behov  

-  Förmågan att ”konversera med” vs ”marknadsföra mot” 

-  Uthållighet som ger utväxling och hävstång när företagets ambassadörer 

 rekommenderar företaget, och dess tjänster till 100 000 tal 

 

Fråga 5)  

Ja tillfälligt om företaget ”inte kryper till korset” och tackar för feedbacken ”kunder 

har alltid rätt”.  

 

3 exempel:  

- Massiv kritik och försvar som leder till eskalerade kritik 

- Företaget blir ifrånsprungna av mindre snabbare varumärken 

- Man genomför ett projekt med fel kompetens/konventionella förhållningssätt och 

det kostar skjortan utan att ge önskade resultat.  

 

Fråga 6) 

 Ja det finns betydande vinstpotential. Läs Social Media Ekonomi bloggen och 

kundreferenserna för exempel på lägre kundanskaffningskostnad, fördjupad 

kundrelation, ökad tillgänglighet och kännedom samt förstärkning av varumärke.  

 

Fråga 7)  

Jag vill fokusera på det som fungerar. Sociala Media är det hittills kraftfullaste sättet 

att nå ut för ett företag, organisation och personer. 
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Bilaga 6, Svarsrespondent 4 

 
Fråga 1)  

Sociala medier är i min mening ett medie som sändaren inte kan kontrollera till fullo. 

Att sändaren inte kan kontrollera mottagarens spridning av information gäller dock 

generellt för PR-aktivitet. Jag håller dock med hypotesen om att sociala medier är 

relativt okontrollerbara jämfört med traditionella medier. 

   

Det främsta orsakerna till att sociala medier är svåra att kontrollera är att det 

budskap du skickar ut sprids på ett okontrollerat sätt vilket kan innebära att budskapet 

och syftet med informationen kan uppfattas olika och/eller ändras på vägen. Tänk 

viskleken som man lekte när man vara mindre. 

   

Aktörerna i sociala medier har det inte alltid som sin profession vilket kan leda till 

bristande kommunikationsförmåga. Och relevanta ämnen och innehåll kan missbrukas 

och användas i fel sammanhang. Med ett traditionellt medie vet du vad du kan 

förvänta dig av den du vänder dig till. Det är inte alltid du vet vem som kommer 

”snappa” upp din nyhet i sociala medier om du använder dig av till exempel 

länkning.   

Spridningen går väldigt fort. En nyhet kan inom en väldigt kort tid spridas genom 

länkning. Det kan vara både positivt, men även negativt och det sprids dåliga nyheter 

eller osanningar. 

 

Fråga 2)  

En kampanj i sociala medier kräver att man klarar av att släppa på en del av 

kontrollen då makten kommer ligga hos användarna. Du har inte längre kontroll över 

all information som din kampanj kommunicerar. Och kommunikationen som 

kommuniceras kring din kampanj kommer att ske på samma plats som den du 

kommunicerar på. Vilket kommer leda till att kopplingen där kommer göras, om man 

jämför att kritik skulle komma i ett annat forum än kampanjens kommer kritiken i det 

här fallet att kommuniceras på samma plattform. 

  

Det är viktigt att man har ett klart syfte med sin kampanj i sociala medier. Varför ska 

vi synas här? Vilka vill vi nå? Och finns det vi vill nå på den här arenan? Hur ska jag 

hantera eventuell kritik? Det är viktigt att innan man drar igång kampanjen kartlägga 

alla tänkbara utfall av kampanjen. 

  

Man bör vara medveten om hur vi ska kommunicera och vem som ska kommunicera 

utåt. Använder man sig utav flera spelare i sociala medier så är det viktigt att det 

sänder ut samma budskap. 

  

Men viktigast av allt är det att man har klart för sig om man kommer nå sin tilltänka 

målgrupp via sociala medier och hur når man just sin målgrupp bland alla som är 

närvarande i sociala medier. Det finns idag 680 miljoner användare på 

Facebook.  Hur når jag just dem som är intressanta för min kampanj? För troligtvis 

är det inte alla användare man vill kommunicera till. Klarar man inte ut det kan man 

göra världens bästa kampanj men den kommer aldrig att nå målgruppen 

 

Fråga 3)  

Grunden ligger i att upprätthålla en god relation med målgruppen. Det innebär att 

man ska vara öppen och tillgängenlig och alltid ge korrekt information. Enstaka 

negativa kommentarer kanske inte är något man ska ge sig i kast med men skulle det 
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upprepas eller publiceras osanningar kan man givetvis gå ut och försvara sig på ett 

konstruktivtsätt. Det är dock viktigt att det inte blir någon pajkastning. Det är bara 

man själv som förlorar på det. Och censur är något man ska passa sig för. 

  

Om det är så att det förekommer extrema åsikter åt något håll kan man med fördel gå 

ut och säga att alla kommentarer av den här typen kommer att raderas. Fokus måste 

ligga i dialogen med användarna. 

 

Fråga 4)  

Den självklara anledningen till att vissa lyckas bättre än andra ligger i aktiviteten. 

Ger du dig in i ett socialt medie måste du vara aktiv. Är du inte aktiv skadas ditt 

varumärke. Du kan inte bara närvara. Sociala medier bygger på kommunikation och 

den försvinner helt om du inte är aktiv och folk kommer lämna dig asap. 

  

Det finns ingen tydlig strategi eller syfte med användningen av sociala mediet. Man är 

bara med bara för att. Det är helt fel. Det måste finnas ett syfte! 

  

Fokusera på ett socialt medie som du bärskar och är relevant för dig. Gör det inte 

bara för att alla andra gör det. Gör det för att det gynnar din verksamhet. Och börja 

med ett socialt medie och ta det sedan vidare därifrån. Det måste ha kolla hela tiden 

på vad som händer och det kan vara svårt att accelerera upp från 0 till 100 på en 

gång. 

 

Fråga 5)  

Givetvis kan sociala medier försämra ett varumärke. Och kanske rentav förstöra i en 

extrem kontext. 

  

Som jag är inne på i ovanstående fråga kan passivitet och att man inte är aktiv leda 

till att man förlorar mark i sociala medier. Det kan till exempel innebära att man 

uppfattas som en oseriös aktör. Kontaktar folk dig i sociala medier och du inte svarar 

uppfattas du både som oseriös och dryg. Närvaron går inte att underskatta! 

  

Du kan inte använda sociala medier för att forcera budskap på målgruppen. Det ska 

vara ett forum för dialog och inte ett forum där du blir bombad med reklambudskap. 

Då tröttnar folk på dig. Det här är ett vanligt fel många gör. Det är en 

kommunikationskanal inte en reklamkanal! 

  

Censurerar du allt obehagligt innehåll kommer du att uppfattas som manipulativ och 

oseriös. Då kommer du inte uppfattas som ett företag som är öppen för dialog med 

målgruppen utan snarare ett företag som kör över och skiter i vad folk tycker. Trots 

att dessa människor faktiskt är din målgrupp och kanske rentav kunder. Farligt. 

 

Fråga 6)  

Det finns oerhörda fördelar med sociala medier. Transparensen och närheten är 

oerhört värdefull och användbar. Du kan verkligen kommunicera med intressenter och 

ta till dig vad det tycker om dig. Det ger dig en otrolig möjlighet att utveckla dig och 

på så sätt enklare kunna möta målgruppen. 

  

Din närvaro kommer ge dig möjlighet till snabb feedback och respons på det du gör. 

För även om fokus ligger i dialogen så kan du givetvis förmedla dina intressen men då 

i dialog form och inte reklam form.  Du får chansen att bygga upp ditt varumärke på 

ett effektivt och stabilt sätt hos målgruppen. Tänkt trovärdighet och närvaro. 
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Interagera din målgrupp i ditt arbete. Det får känna att det är en del av dig. Vilket 

påverkar identiteten och tillhörighetskänslan. Vi vill alla vara delaktiga och känna 

grupptillhörighet något som sociala medier ger oss chansen till. Genom att använda 

sociala medier kan du skapa en identitets känsla hos din målgrupp för ditt varumärke. 

Det vill helt enkelt vara bärare av din produkt i sociala medier och sprida det vidare. 

Andra aktörer i sociala medier blir med din hjälp ambassadörer för din sak. 

  

Närheten och framförallt trovärdigheten blir så mycket större om öppenheten och 

dialogen med företaget ligger i centrum. Och samtidigt får du en chans att anpassa 

och utveckla dig med hjälp av dialogen i sociala medier. 

 

Fråga 7)  

Det finns som sagt en hel del fallgroppar gällande sociala medier. Men använder man 

sig av rätt strategier och verktyg är sociala medier en oslagbar arena för 

kommunikation. Det är i sociala medier som framtidens kommunikation ligger. Vi vill 

allt mer medvetna om våra val och behovet att dialog växer och i takt med det kräver 

vi mer och mer öppenhet och närvaro ifrån företag. 
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Bilaga 7, Svarsrespondent 5 
 

Fråga 1)  

Tjaa….samtidigt som du kan ta kontroll genom att vara delaktig i konversationen….att 

de är svårare att ”kontrollera” handlar ju om kraften i nätverkens nätverk, det 

digitala samtalet pågår oberoende av tid och plats samt lättheten att digitala sociala 

objekt sprider sig.  

 

Fråga 2)  

Syfte mål och målgrupp. Jag ser inga risker. Det är som att se risker med ett 

telefonsamtal. 

 

Fråga 3)  

Närvaro, transparens och stå för saker man gjort. Allt som kommunikation alltid 

handlat om. 

 

Fråga 4)  

1) Att man vill kommunicera 

2) Att man är duktig på relationsbyggande 

3) Att man vill lyssna på och samtala med sina målgrupper 

 

Fråga 5)  

Ja, det kan det om de inte vill kommunicera, om de inte bryr sig om relation eller om 

man inte är intresserad av att lyssna och prata med sina målgrupper 

 

Fråga 6)  

Ja, det finns betydande vinstpotential. Läs Social Media Ekonomi bloggen och 

kundreferenserna för exempel på lägre kundanskaffningskostnad, fördjupad 

kundrelation, ökad tillgänglighet och kännedom samt förstärkning av varumärke.  

 

Fråga7)  

Baksidan handlar bara om att man måste säkerställa kompetensutveckling för att alla 

ska kunna ha en rimlig förutsättning för att kunna omfamna och se digitaliseringens 

möjligheter. 
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Bilaga 8, Svarsrespondent 6 
 

Fråga 1)  

Ja, sociala medier är relativt okontrollerbara. Det beror framförallt på: 

 -När det gäller bloggar drivs de utifrån bloggarens intresse. Jämför man med 

en tidning eller nätpublikation finns det en ansvarig utgivare och en chefresaktär 

som bestämmer innehållet, vilket gör att även om en journalist vill skriva något 

opassande om ett företag är sannolikheten att det publiceras mindre jämfört med en 

bloggare som kanske vill skriva ner ett företag 

 - Facebook – har man sin närvaro på Facebook går det inte att kontrollera vad 

folk lägger in för kommentarer. Börjar man radera och blocka inlägg får man räkna 

med en "tittarstorm" och trovärdighetetsproblem. 

Att medarbetare är engagerade i sociala medier är i grunden bra, men oavsett om 

man har policies och regler går det inte att kontrollera vad de säger. 

 

Fråga 2) 

- Det absolut viktigaste är att avsätta tid och resurser så att det finns något substans 

i satsningen. Det sämsta man kan göra är att sätta igång med sociala medier och så 

händer inget sedan efter ett par veckor. 

- Se till att involvera hela företaget så att ni visar en bild av hela företaget och inte 

bara den avdelning som bloggar eller facebookar. 
Fundera på vilka variabler som ska mätas och utvärderas för satsningen. 

 
Fråga 3)  

Den viktigaste strategin är transparens. Våga prata om negativa saker och våga ta 

negativa kommentarer. En bra tummregel är att skilja på vad som är tyckande och 

vad som är negativt riktat som företaget bör besvara. Lägg energin där det finns 

något att bemöta. 

 

Fråga 4)  

- Modet att vara transparent. 

- 4/5 regeln, dvs av fem inlägg handlar 4 om annat än själva företaget. Det gör 

bloggen/FB-sidan mer intressant och mindre reklammegafon. 

Se till att skapa ett värde för besökarna så att man blir en viktig del i deras vardag. 

 

Fråga 5) 

Ja absolut! Några exempel: 

Inget innehåll/dåligt uppdaterat material 

Ingen dialog och transparens – satsningen är bara en reklammegafon 

Fejkade kommentarer som hyllar företaget på den egna sajten eller hos andra 

 bloggar/FB-sidor 
 

Fråga 6)  

- Det viktigaste skälet är att att se till att vara där målgruppen är. De kommer inte 

att besöka din hemsida. Se till att sköta dialogen där de är. 

- Genom att erbjuda ett mervärde till målgruppen där det är mest relevant skapar 

SM en stor nytta för företag. 

- Sociala medier engagerar fler medarbetare på företaget än vad traditionella 

kommunikationskanaler gör 

 

Fråga 7)  

- 
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Bilaga 9, Svarsrespondent 7 

 

Fråga 1)  

Ja, jag anser att sociala medier är ganska okontrollerbara eftersom de skapar 

spelrum för både företagare, kommunikatörer och allmänheten. Som kommunikatör 

kan du göra ditt bästa för att visa upp den sida som du vill att offentligheten ska se, 

men det är i slutändan dina kunder som styr dialogen, och hur den dialogen kommer 

att se ut är svår att förutse innan den har startat.  

- Om man startar upp en profil är det går det inte att kontrollera vad folk kommer att 

skriva för kommentarer. Börjar företaget ta bort kommentarer som inte passar dem 

kommer de leda till större förödelser än om kommentarerna finns kvar. Du kan inte 

ljuga och tro att du kommer undan det.  

- Att företaget råkar ut för smutskastning av bloggare som är missnöjda kunder. Denna 

information kan spridas oerhört snabbt och leda till en snöbollseffekt som kan vända 

företags kunder emot dem om inte företaget snabbt snappar upp missnöjet och 

använder den negativa kritiken till att ändra sig och bli bättre.  

- Det är farligt att inte kunna upprätthålla dialogen på sociala medier. Att ha ett konto 

på Facebook eller Twitter men använder dem för att enbart skicka ut massa ”spam” 

irriterar folk och gör att de kommer se bortom dig och vända sig till konkurrenter som 

talar med dem istället för till dem.  

 

Fråga 2)  

Många företag är rädda för vad folk ska säga om dem på sociala medier, men 

istället borde de frukta att de skapar profiler och konton men att ingen kommer och 

för något samtal alls. Istället glöms de sakta bort och förlorar mot deras 

konkurrenter som har en dialog med deras kunder. 

- Ha en anledning till att delta, tänk ut en kampanj som uppmuntrar till dialog och 

interaktion mellan företag och kunder.  

- Tänk på dina kunder innan du tänker på din teknologi, hitta din målgrupp och 

anpassa dina kampanjer efter vad dina kunde vill ha.  

- Känn dig och ditt företag, vilka ni är, och hur ni vill visa upp det på bästa vis bland 

sociala medier.  

 

Fråga 3)  

Våga prata om dåliga saker istället för att försöka dölja dem. Genom att visa upp sin 

sanna sida och ha en dialog med dina kunder kan du se vad allmänheten anser om 

dig och dian dina produkter samtidigt som du får feed-back att utvecklas.   

 

Fråga 4)  

- Att inse att plattformer som Facebook och Twitter inte är reklampelare.  

- Ha en strategi bakom varje val av sociala medier, starta inte konton och profiler bara 

för att alla andra gör det och sedan bara se vad som händer. Många börjar publicera 

först och tänka sedan. Ha en strategi där du ger din målgrupp något som de vill 

utnyttja i deras vardag och på så vis blir gratis förespråkare för ditt företag.  

- Att var AKTIV! Ha en dialog, lyssna och lär dig vad dina målgrupper vill ha.  

 

Fråga 5)  

- Att se sociala medier som en plattform att bomba folk med reklam. Användare inom 

sociala medier vill inte ha reklam, de vill ha dialog, de vill ha en diskussion. Folk blir 

mer och mer immuna mot reklam och kommer därmed välja bort dig.  
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- Fejkade kommentarer för att försöka rädda företaget förstör mer än de hjälper. Var 

ärlig, allt kommer ändå komma fram och då blir det tio gånger värre.  

- Att vara dålig på att uppdatera och vara aktiv visar på oengagemang från din sida, 

som leder till att ingen vill prata om ditt företag och du glöms bort.  

 

Fråga 6)  

- Vid rätt användning av sociala medier kan företaget ha en levande dialog med deras 

kunder och få dem att känna sig delaktig i företaget och hjälper till framtida 

utveckling. 

- Du kan få ett stort genomslag för ganska små medel vid lyckade kampanjer inom 

sociala medier.  

- Du kan i realtid visa upp dig och ditt företag och få direktrespons. Dock är det viktigt 

att inte inse att dialogen i sociala medier skiljer sig från traditionella i det fall att du 

ska förmedla dina intressen genom dialoger och inte reklam.  

 

Fråga 7)  
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Bilaga 10, Svarsrespondent 8 
 

Fråga 1) 

Ja, inom de nya miljöerna sätts företag och deras varumärken på prov när 

konsumenter får ge sina tankar och upplevelser en röst på sociala nätverk.  

- Folk sprider vad det tycker och tänker på olika platser inom sociala medier. 

Spridningen av information är på gott och ont enormt snabbt, och om någon börjar 

tala illa om ditt företag kan det bli stora problem för företaget eller varumärkets 

image.  

- Företag måste lära sig att hantera den snabba feed-backen och göra något åt den 

negativa kritik som folk visar upp.  

- Finns risker för att folk laddar ner ditt material och gör parodier eller förändrar ditt 

koncept, eller göra egna svarsvideors som folk tycker är kul och uppmärksammar. 

Denna utveckling är enormt svar att kontrollera.   

 

Fråga 2)  

- Ordet är fritt, folk gillar att ha diskussioner och kommer att ha dem. Var beredd att 

lyssna på dessa och se det som gratis rådgivning istället för negativ kritik.  

- Ha en anledning till att använda sociala medier, gör något originellt och roligt som 

engagerar dina kunder och skapar positiv dialog istället för att applicera traditionella 

regler kring markandsföring och PR.  

- Var ärlig och transparent. Visa upp vem du är och stå för de fel ni gör, var mänskliga.  

 

Fråga 3)  

Gör en bra kartläggning över din målgrupp, vart den befinner sig på nätet, hur den 

samtalar och vad den gillar. Uppmuntra till dialog och feed-back, lyssna och lär och 

var aktiv.  

 

Fråga 4)  

- Att använda kanaler i sociala medier på samma vis som de traditionella. Massiva 

reklammeddelanden i sociala nätverk är inget annat än ett irritationsmoment.  

- Var kreativ och ödmjuk samtidigt som du har en utarbetat strategi kring hur du ska 

hantera kommunikationen med dina kunder.  

- Var aktiv och delaktig, finns inget värre än att skapa konton på sociala medier och 

inte använda dem. Ingen aktivitet, ingen dialog. Ingen dialog, inga kunder.   

 

Fråga 5)  

Missnöjda anställda använder sociala medier för att tala om företagets hemligheter. 

Om du inte har en policy över hur företaget ska utnyttja sociala medier, vad som ska 

skrivas och diskuteras kan meddelanden tolkas på fel vis och slå tillbaka på 

företaget.  

 

Fråga 6)  

Genom att utveckla bra policys i förväg och göra undersökningar kring hur just 

detta företag kan utnyttja sociala medier för att kommunicera med deras kunder, kan 

arbete inom sociala medier låta stora som små företag växa och ha en nära kontakt 

med deras kunder. Genom en bra och ständigt pågående dialog får man nöjda 

kunder som fungera som förespråkare för ditt varumärke.  

 

Fråga 7)  

Visst finns de risker för de företag som kastar sig in i sociala medier utan att läst på 

om hur kommunikationen fungerar. Men om förberedelser och undersökningar görs i 
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förväg, och en strategisk plan kring hur företaget kan utnyttja sociala medier för att 

få kontakt med kunder, är sociala medier ett av de bästa sätten att få en bra 

kundkontakt som leder till att företaget snabbt kan växa och utvecklas vidare. 
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Bilaga 11, Svarsrespondent 9 
 

Fråga 1)  

- Det fria ordet bland kunderna 

- Den snabba spridningen av meddelanden och åsikter på bloggar, Twitter, Facebook 

och via Youtube.   

- Dålig respons kring kommenterar som kommer från kunder och andra  användare 

på sociala nätverk.  

 

Fråga 2)  

-  Att kunna snappa upp dialog angående dig och ditt företag och vara beredd att 

 svara på kommentarer 

-  Ha en utarbetat strategi över hur du och dina anställda ska hantera arbetet i sociala 

medier 

- Vara öppen och uppmuntra till dialog och se samtala med kunder som en chans till 

utveckling. Att inte vilja samtala kan leda till att andra börjar samtala om dig på ett vis 

som sällan är positiv. För att ha en chans att skydda sig från dåligt rykte på nätet är att 

delta i dialogen.  

 

Fråga 3)  

Allt handlar om kommunikation, stå för den du är och lyssna på vad folk har att säga 

om det 

 

Fråga 4)  

Företag måste inse att sociala medier inte är en fluga, det är här för att stanna. 

Varumärken måste inse att de inte längre styr dialogen och kontrollerar 

konversationen. Fånga upp dialogen och låt dina kunder hjälpa ditt företag 

förändras och utvecklas. Förstå sig på hur människan fungerar på nätet och skapa 

dina kampanjer efter deras behov och beteende.  

 

Fråga 5)  

Att redigera mottagna kommentarer som är negativa genom att radera dem eller 

lägga till egna positiva inlägg. Att försöka driva envägskommunikation över ett 

medium som bygger på dialog kommer skapa ett dåligt rykte kring ditt företag som 

påverkar både dialogen bland dina kunder och ditt sökresultat på sökmotorer.  Lika 

snabbt som sociala medier kan bygga upp ditt varumärke kan du bryta ned det om du 

inte är beredd att vara ödmjuk och redo för att samtala och framför allt lyssna.  

 

Fråga 6)  

Realtid övervakning över vad som sägs om dig och ditt företag. Du har ständig koll 

på nya trender och vad dina kunder gör och gillar.  

 

Fråga 7)  

Att ignorera sociala medier är nog den största risken ett företag kan göra. Samtalen 

mellan dina potentiella kunder fortsätter ske inom sociala medier, och för att ha en 

chans att nå ut till dem måste du befinna dig där dem är och uppmuntra dem till 

dialog och interaktion.  
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Bilaga 12, Svarsrespondent 10 

 
Fråga 1)  

Ja, jag håller med om att social medier inte går att kontrollera till 100 %, på 

bloggar etc kan ditt företags varumärke bli lidande av att innehåll skapas av 

amatörer, eller om du köper reklamplats i exempelvis ett bloggnätverk har du ingen 

koll på i vilka miljöer ditt varumärke exponeras. Bloggaren ”Kissie” hamnade 

exempelvis i hetluften efter hon bland annat associerats med en nazist-organisation 

och hotat en journalist. Det tillsammans med en snabb spridning av information och 

åsikter bland kunder kan skada varumärken. 

 

Fråga 2)  

Social marknadsföring handlar inte om köpt reklamplats på bloggar. Det handlar 

heller inte om att styra vad som sägs. Social marknadsföring är inte samma sak som 

traditionell marknadskommunikation i stil med “kom och köp”. Den som försöker 

styra konversationen har liksom missat hela poängen med sociala medier. Det 

handlar om hur du engagerar din målgrupp för att få DEM att sprida vidare ditt 

budskap. Det handlar om att lyssna, snappa upp vad som sägs och bemöta det. Vilka 

ämnen triggar din målgrupp på? Varför ska de dela din bloggpost till sina vänner på 

Facebook? Lyssna och lär, så ska du se att du snart har en armé av ambassadörer 

som gärna talar om för andra att de gillar ditt varumärke. 

 

Fråga 3)  

Som sagt, hitta din målgrupp, inse vad de vill ha för att sprida information åt dig, ha 

en klar plan över hur din kommunikation över sociala medier ska se ut. Lyssna och 

delta i dialogen, men försök inte att styra den.  

 

Fråga 4)  

Alla som sysslar med sociala medier får förhoppningsvis igång en dialog där både 

positiv och negativ kritik kommer fram. Frågan är inte OM du ska bemöta kritiken, 

utan HUR du bemöter den. Lyssna på dina kunder och utveckla dig på ett sådant vis 

som passar dig och deras behov.  

 

Fråga 5)  

Ja, sociala medier kan förstöra för varumärken. Fel användning av sociala medier 

där de utnyttjas som reklammegafoner istället för kommunikationskanaler kan 

exempelvis bli ett stort problem eftersom innehållslösa reklammedelanden är inget 

annat än ett störningsobjekt för dina potentiella kunder. Det finns ingen genvägar 

utan kundrelationen måste växa fram genom lojalitet, tillit och engagemang.  

 

Fråga 6)  

Är företag rädd för mothugg eller att “fel saker” diskuteras, och är därför tveksam 

till att vara delaktig i sociala media? Då behöver de inse detta: Det talas redan om 

deras varumärke/produkter, vare sig de är delaktig eller inte. En del av det som sägs 

är kritik, kanske från missnöjda kunder. Här finns en möjlighet att visa att de tar 

kritiken på allvar, ge sin syn på saken och att korrigera faktafel och etablera en nära 

kundkontakt med sina kunder.  

 

Fråga 7)  

Bottom line: Sociala media ger enorma möjligheter till varumärkesbyggande och 

kundlojalitet – möjligheter som var science fiction för bara 10 år sedan. Den som 
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förstår hur de nya medierna kan användas har ett stort försprång över de som bara 

ser sociala media som ett ställe att köpa annonsplats. 

 


